Os presentes perfeitos...
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Os presentes de Natal perfeitos
Tudo começa na produção.
Durante todo o ano crescem no nosso campo os melhores produtos.
Parte deles vão para a cozinha.
É na cozinha que são transformados para continuarem à nossa mesa durante todo o
ano.
No fim, o que importa é que acrescentem saúde, sabor e alegria a cada uma das mesas
onde vão parar.

Neste Natal ofereça o melhor a quem mais gosta:
Cabazes de Natal
Almoços e Jantares de Natal
Vouchers de 1, 2, 3... cabazes
Vouchers de 1, 2, 3... refeições
Não deixe de nos visitar na Quinta ou aqui para começar:

WWW.QUINTADOARNEIRO.PT
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Cabazes de Natal
À dedicação na produção juntámos o cuidado na composição e a atenção ao
pormenor.
Um presente 100% biológico, 100% nacional, 100% sazonal, 100% útil (e com
dicas para 0% desperdício).

Ajusta-se a:
100% das famílias
100% das empresas
100% dos amigos
Achamos que resultou também a 100%.
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Como encomendar
Envie-nos um email para aquinta@quintadoarneiro.com com o nome e o número de
cabazes que deseja, os dados para faturação e um contacto telefónico, ligamos assim
que possível.
Se preferir ligue-nos para t: 917995010 ou 261961219.

Posso escolher o conteúdo ?
Para além da nossa seleção de cabazes, para encomendas a partir de 10 unidades iguais
podem ser personalizados.
Se é nosso cliente de cabaz (ativo) ou é uma Empresa Parceira, também nós temos um
presente para si.

Cliente de cabaz:
10% desconto independentemente do nº de cabazes que compre e entrega gratuita (na
morada e dia de entrega do cabaz semanal)

Empresa parceira:
10% desconto para encomendas acima dos 250€ e entrega gratuita (na morada da
empresa)

Se não é cliente de cabaz:
Entregas a combinar com um custo de 4€ por cabaz.
Oferta da entrega (dentro das zonas onde distribuímos) para encomendas acima dos
150€.

Podem acontecer ruturas de stock em algum ou alguns dos produtos descritos. Nesse
caso serão substituídos por outro ou outros do mesmo género (por ex: doce de morango
por doce de abóbora)
Todos os valores têm iva incluído.

4

Para os mais pequenos
10€

Para o chá
10€

Bolachas de canela
Maçã desidratada
Gomas de fruta

Chá de lúcia lima
Doce de morango
Bolachas de gengibre

Salgado mini
10€

Doce mini
10€

Molho de tomate
Pesto de rúcula
Pickles de acelgas

Doce de Abóbora
Marmelada
Broas da tia Teresa
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Só frescos
18€
Couve portuguesa
Batatas
Cebolas
Alho seco
Abóbora hokaido

Vegan
25€
Maçã
Laranja
Romã
Kiwi

Doce de Morango
Maçã Desidratada
Pickles de tomate
Kombucha

Abóbora hokaido
Batata doce
Couve
Romãs

Especial
42€
Pickles de pepino
Molho de tomate
Pesto de kale
Doce de abóbora
Geleia de marmelo

Maçã Desidratada
Broas da tia Teresa
Bolachas de gengibre
Marmelada
Chá de tomilho

6

Sou mais de doces
25€

Prefiro salgados
25€

Bolachas de canela
Laranja desidratada
Chutney de tomate
Taça de marmelada

Molho de tomate
Pickles de acelgas
Kombucha
Pesto de rúcula

Doce de alperce
Chá de hortelã
Romãs
Maçãs

Abóbora hokaido
Batata doce
Nozes
Couve

Sou meio... meio
30€
Molho de tomate
Pesto de kale
Pickles de couve flor
Taça de marmelada
Bolachas de canela

Doce de alperce
Maçãs
Romãs
Couve
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Este é o nosso cabaz super especial deste Natal!

Super Especial
100€
Molho de tomate
Pesto de kale
Hummus
Pickles de couve flor
Maçã desidratada
Doce de morango
Marmelada taça
Granola
Bolachas de canela

Chá de hortelã
Broas da tia Teresa
Nozes
Couve
Batatas
Romãs
Ananás
Maçãs
Oregãos secos
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Vouchers
Voucher Cabaz(es)
Não há melhor presente em forma de cartão.
É saúde, é sabor, é alimento, é sazonal e maioritariamente local.

Voucher 20€

Voucher 25€

Voucher 30€

Mas pode também oferecer, um voucher para 1 mês, para 6 meses ou mesmo
para 1 ano de cabazes.
Ligue-nos ou envie-nos um email e fazemos o voucher tal e qual preferir.

Voucher Restaurante
Um cartão que vale uma refeição no Restaurante da Quinta.
É um presente que junta saúde, o sabor dos legumes acabados de apanhar, uma
refeição no campo, um dia muito bem passado.

Voucher 25€

Voucher 50€

Como comprar
Para clientes de cabaz:
Os vouchers “tipo” estão acessíveis no nosso site www.quintadoarneiro.com

Se não é cliente:
Ligue-nos (t: 917995010 ou 261961219) ou envie-nos um email
aquinta@quintadoarneiro.com, com tipo e quantidade de vouchers, dados para
faturação e nomes dos presenteados.
Para criar um voucher especial ligue-nos (t: 917995010) ou envie-nos um email
aquinta@quintadoarneiro.com, teremos muito gosto em ajudar.
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Voucher da Quinta
biológico com amor

Vale 2 Refeições
no Restaurante da Quinta
Válido até Dezembro de 2020

VOUCHER Nº 37XZ41/1020

Um presente biológico
e cheio de amor

Para reservar a sua mesa:
T: 918740906 ou
restaurantedaquinta@quintadoarneiro.com

WWW.QUINTADOARNEIRO.PT
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Não deixe de nos visitar na Quinta ou aqui para começar:

WWW.QUINTADOARNEIRO.PT

Estamos em: Azueira, Mafra

