
O objectivo da Honest Home Food é ajudar famílias assoberbadas pelo 
trabalho ou pelo agregado familiar, pessoas que não cozinham, 

pessoas que querem mudar de dieta ou que querem apenas ter uma 
aventura gastronómica diferente. É um serviço feito ao domicilio, com 
todas as facilidades de ter alguém que nos prepara refeições e deixa a 

cozinha impecável. Algo simples para melhorar o dia-a-dia.   

Adaptada a cada situação e com diferentes possibilidades, este 
serviço vai proporcionar experiências alimentares nutritivas e 

equilibradas, sensíveis à sustentabilidade e ao impacto no planeta. 

Ricardo Salsa  adquiriu experiência ao longo de vinte anos 
trabalhando em restaurantes, hotéis, iates privados, serviços de 
catering, entre outros. Durante este tempo apercebeu-se que a 

cozinha pode ser mais gratificante quando existe partilha no prazer de 
cozinhar. Percebeu também que trabalhar "entre quatro paredes", 
com horários extenuantes e menus permanentes limitava a sua 
criatividade e aumentava a sua necessidade de contacto com o 

cliente.  



O Cliente escolhe a partir do menu 

O Cliente escolhe a data e horário  

O Cozinheiro limpa e deixa tudo como 
encontrou

O Cliente recebe a lista por email e 
compra os ingredientes 

O Cozinheiro vai a sua casa, cozinha as 
refeições entre 3h/4h 

Como funciona:

Cozinha ao Domicílio



Preços e Condições: 

Menu MINI 75€: 
- 3x pratos, 5 doses de cada 
- ( 15 doses individuais) 

Menu COMPLETO 115€: 
- 5x pratos, 5 doses de cada 
- ( 25 doses individuais) 

Deslocações para além de 10km de Cascais, custo de 0,36€/Km 

Compra de ingredientes, custo 15€ 

Prato extra 12,5€ 

Acompanhamento extra 4€  

Caixas de armazenamento desde 12€ dependendo do numero de doses . 

A adjudicação terá de ser feita com antecedência de três dias úteis. 

No caso de o cozinheiro comprar os ingredientes terá de ser pago 30% do valor na 
adjudicação. 

A estes valores acresce  IVA. 



Cozinheiro Privado 

Almoços ou jantares até 10 
pessoas com refeições 

completas 

Menu  45€ pax 

Entrada  
Prato Principal 

Sobremesa 

Condições: 

Para mais do que 10 pax é necessário a 
contratação de um assistente, tendo este um 

custo extra. 

Pagamento de 30% na adjudicação que terá de 
ser feita com antecedência de três dias úteis 

A estes valores acresce  IVA.

Menu  65€ pax 

2 Entradas 
2 Pratos principais 

Sobremesa 



Workshops 

Duração de 3h  
40€ pax 

Comida vegetariana 
Comida típica portuguesa Vegan 

Sopas 
Sopas Asiáticas 

Molhos 
Entradas 

Sobremesas 
Entre outros 

Condições: 
Pagamento de 30% na adjudicação que terá de 

ser feita com antecedência de três dias úteis. 

A estes valores acresce  IVA.



honesthomefood@gmail.com 

+351 916997425 

@honesthomefood
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