
Tarifário:  Degustação de Frutas Brasileiras 

 

Fornecedor: Fruit Brazil 
Site: www.fruitbrazil.com  
E-mail: info@fruitbrazil.com  
Gerente: Cristiano Nogueira  
(21) 8894 9857  
Validade: 
Valores válidos até 31 dezembro 2018 
 
Valor balcão (MSRP) = R$110 

 
 

TABELA DE PREÇOS / GROUP PRICING 

Degustação de 2 horas  2-Hour Fruit Tasting session 

Apresentação de 15 à 18 frutas 
brasileiras para 2 à 130 pax. 
Para grupos até 12 pax, a 
degustação acontece na feira de 
frutas da Zona Sul do Rio. 

Presentation and tasting of 15 to 18 
Brazilian fruits for groups from 2 to 
130 pax. 
For groups under 12 pax, the tasting 
happens at the produce fairs around 
Rio’s Zona Sul. 

1 - Introdução da fruta tropical na história 
do Brasil 
2 - Visita a feira-livre de frutas e vegetais 
3 - Degustação de 15+ frutas in natura 
4 - Explicação das vantagens nutricionais, 
história econômica e usos gastronômicos e 
medicinais de cada fruta 

1 - Intro to tropical fruits in Brazilian history 
2- Tour of a produce market 
3 - Tasting of 15+ tropical fruits 
4 - Explanations of the nutrional values, 
economic histories, recepies and uses for 
each fruit. 

Tabela de preços  
Aula 2 a 4 pax 5 a 8 9 à 130 

Exclusiva R$75/pax R$70/pax R$60/pax 

Aberta 
(encaixe) 

R$70/pax R$65/pax R$60/pax 

 

Prices  
Tasting 2 to  4 pax 5 to 8 9 to 130 

Exclusive R$75 /pax R$70 /pax R$60 /pax 

Open  
(seat-in 
basis) 

R$70 /pax R$65 /pax R$60 /pax 

 

 

 

 

 

Local das degustações 
Monday: Rua Henrique Dumont in Ipanema 
Tuesday: Praca General Osório in Ipanema 
Wednesday: Praca Edmundo Bittencourt in Copa 
Thursday: Cobal do Leblon 
Friday: Praca Nossa Senhora da Paz in Ipanema 
Saturday: Rua Frei Leandro in Jardim Botanico 

Horário e Dias: 
10am de segunda-feira a sábado. 
Pagamento: 
Depósito antecipado de 50% do valor. 
Reservas:  
Com até 1 dia de antecedência 

Idiomas:  
Inglês, Português, Alemão, 
Italiano 
CHD (children):  
Gratis até 10 anos de idade. 

 

http://www.cookinrio.com/
http://www.cookinrio.com/
mailto:info@cookinrio.com

