Um presente saudável, português e útil.

Uma CAIXA maravilhosa

Tudo começa no campo
Passamos o ano dedicados a cultivar dezenas
de diferentes vegetais. Fazemo-lo com muito
carinho e absoluta dedicação.
Entretanto na cozinha há uma azáfama diária
para transformar parte destes vegetais e
frutas em maravilhosas iguarias.
É este trabalho que nos permite continuar
a usufruir do melhor tomate, dos mais
deliciosos morangos... durante todo o ano.

Criámos vários tipos de caixas porque queremos agradar
a todos os gostos. Mas as nossas caixas não são infinitas.
A nossa opção é e será sempre continuar a produzir de
forma artesanal por isso os nossos stocks são e serão
sempre limitados.

À dedicação na produção juntámos o cuidado

na composição e a atenção ao pormenor
Estas caixas são um presente 100% biológico, 100% nacional,
100% sazonal, 100% útil e ainda incluem dicas para que seja
um presente com 0% de desperdício.

Como encomendar
Se já é nosso cliente de CABAZ basta que ao fazer a encomenda não
se esqueça de o referir indicando, nome e email que usa nas suas
encomendas de cabazes semanais. Deve fazer as encomendas por
email para aquinta@quintadoarneiro.com
Do nosso lado queremos muito retribuir a ajuda que nos tem dado a
escoar os produtos da nossa horta semana a semana, oferecendo: um
desconto direto de 10% (independentemente do valor da encomenda) e
a entrega (na morada e dia de entrega do cabaz).
Se (ainda) não é nosso cliente (e claro, que está sempre a tempo de
começar), ao fazer a sua encomenda deve referir, os seguintes dados:
Nome, NIF, Morada de entrega e Contacto telefónico. A encomenda
deve ser feita para o email aquinta@quintadoarneiro.com
Oferecemos a entrega para todas as encomendas de valor igual ou
superior a 100€ {Sugestão: pode fazer uma encomenda em grupo e
evita o pagamento da entrega}.
Para todas as outras encomendas o custo da entrega é de 6€.
As entregas são feitas no dia indicado no nosso site para aquela zona.
Pode verificar o dia em “Onde Entregamos”. Não se preocupe que entraremos em contacto sempre com antecedência para combinar os
pormenores.
Se é uma empresa parceira basta que se identifique no campo das observações. Pela disponibilidade de permitir que os seus colaboradores possam
receber os cabazes nas instalações, oferecemos, com muito gosto, um desconto de 10% em encomendas iguais ou superiores a 250€.

Caixas Personalizadas
Se não encontra a caixa que gostava de oferecer, se gostava

de juntar um produto específico (desde que biológico) contacte-nos
que daremos a nossa ajuda.
No entanto deverá encomendar 15 ou mais unidades iguais e fazer
a sua encomenda personalizada sempre até pelo menos 15 dias antes
da data definida para entrega.
Envie-nos um email com a composição da sua caixa ideal e quantidade pretendida para aquinta@quintadoarneiro.com. Junte por
favor um contacto telefónico.
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Entregas
Por opção nossa e tendo em conta todas as condicionantes, para já, as
entregas vão ser feitas por nós e apenas por nós, o que limita as zonas de entrega às zonas das nossas rotas, ou seja à Grande Lisboa, verifique as zonas no
site em “Onde Entregamos”.

Levantamentos na Quinta

Pode sempre optar por vir levantar a sua encomenda à Quinta, neste caso
claro que poupa o custo da entrega e ganha um passeio ao campo.

Entregas fora das rotas
Excepcionalmente para quantidades relevantes podemos fazer a entrega fora
das nossas rotas. Ligue-nos e teremos muito gosto em perceber em conjunto
se tal é possível. Estas encomendas, à partida terão que ser iguais ou
superiores a 100€.
A este valor acrescerá o custo de entrega que será calculado de acordo
com a distância.

Conteúdo das Caixas

Podem acontecer rupturas de stock em algum ou alguns dos produtos que
compõem as caixas. Nesse caso serão substituídos por outro ou outros do
mesmo género (por ex: doce de abóbora por doce de laranja).

Pagamento
Se é cliente de cabaz faremos a cobrança por DD tal e qual o fazemos
com os seus cabazes semanais.
Se não é cliente o pagamento deve ser feito por transferência para o
IBAN 0269 0164 00205511126 06 e o comprovativo deve ser enviado
para o email aquinta@quintadoarneiro.com

O Campo dentro
De Uma Caixa

Semeamos + Cuidamos + Trabalhamos
+ Esperamos + Colhemos + Dedicamos
+ Cozinhamos + Fechamos... os frascos...
para chegarmos até si, com os frutos do nosso Campo

As Caixas
Para o Chá

Para a Ceia

Chá + Doce + Bolachas
Preço €12

Chá + Crackers + Mix de
frutos secos 125gr Preço €12

Para os mais Pequenos

Para Começar o Dia

Bolachas +Amêndoas
caramelizadas 100g + Puré
de Maçã Preço €12

Granola + Doce + Puré
de Maçã + Chá Preço €14

Sou mais de doces

Vegan

Geleia + Maçã desidratada
+ Bolachas + Doce + Chá +
Puré de Maçã

Doce + Maçã desidratada +
Crackers + Puré de Maçã +
Chá + Molho de tomate
+ Mix Frutos Secos 125g

Preço €25

Preço €25

Prefiro Salgados

Tudo feito na Quinta

Molho de tomate + Chutney
+Manteiga de cenoura
+ Crackers + Queijo + Pickles
+ Manjericão (frasco)

Manteiga de cenoura + Doce
+ Bolachas + Geleia + Crackers
+ Chá + Pickles

Preço €30

Preço €30

Queijo e Vinho

Super Especial

Queijo + Vinho tinto
+ Manteiga de Cenoura
+ Pickels + Crackers
+ Chutney Preço €40

Molho de tomate + Pickles
+ Crackers + Bolachas
+ Orégãos (frasco) + Fruta
desidratada + Doce + Chá
+ Chutney + Manteiga
de Cenoura + Azeite Egitânia
+ Vinho + Mix frutos secos
250g + Queijo + Geleia
Preço €115

VOUCHERS
Não há melhor presente em forma de cartão.

para CAIXA
Se não consegue escolher a CAIXA ideal
pode optar por oferecer um voucher.

para CABAZ SEMANAL
Pode optar por oferecer um cabaz semanal
de frescos durante 1 mês, 2, 6 ou mesmo
um ano de cabazes.
Para um cabaz semanal, ligue-nos 917995010 ou envie-nos email para
aquinta@quintadoarneiro.com
Faremos um voucher de acordo com o presente que pretende oferecer.

No fim o que importa

mesmo é fazer
da simplicidade a coisa

melhor do mundo.

O que importa mesmo

é sentirmos que é
um presente especial.

Uma CAIXA

onde tudo é importante.

Desde “os construtores” dos produtos
passando pelo cuidado no “embrulho”,

até ao riso de quem a recebe.

Um presente que nos alimenta

e envolve com as melhores energias do mundo

é sempre o melhor presente.

