


O Verde Cool é uma ação de promoção da gastronomia e 

vinhos da região de Braga que combina fins de tarde, 

esplanadas e amigos, com aquilo que de melhor o Minho 

tem para oferecer: vinhos e petiscos.

O desafio é partir à descoberta dos estabelecimentos 

aderentes e dos seus menus de degustação. O menu tem 

o preço estabelecido de 3,5 euros e inclui sempre um 

copo de vinho verde e um petisco.

São 32 dias de promoção, em 49 estabelecimentos, com 

49 menus distintos em degustação. Aceita, por isso, o 

nosso convite e descobre Braga e a região do Minho 

através da sua gastronomia, celebrando os prazeres da 

vida junto dos colegas de trabalho, amigos e familiares.

Verde Cool, a melhor maneira de acabar o dia.



“Verde Cool” is a campaign to promote gastronomy and 

wine of region of Braga which combines the late 

afternoons, terraces and friends, with what the best 

Minho has to offer: wine and food.

T h e  c h a l l e n g e  i s  t o  d i s c o v e r  t h e  a d h e re n t s 

establishments and their tasting menus. The menu has 

an established price of 3,5€ that includes a glass of green 

wine and a snack.

32 days of promotion, 49 establishments, 49 different  

tasting menus. Accept our invitation and discover Braga 

and the region of Minho throught their gastronomy and 

celebrate the life's pleasures with your co-workers, 

friends and family.

Verde Cool, the best way to end your day.
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