
Um Natal saudável, português e útil.
Um presente maravilhoso

CABAZES de NATAL



 

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 azafama 
diária para transformar vetegetais e frutas 
em maravilhosas iguarias. 

É este trabalho que nos permite continuar 
a usufruir do melhor tomate e dos mais 
deliciosos morangos... durante todo o ano.
-

Criámos vários tipos de cabaz porque 
gostamos de agradar a todos os gostos.
Mas os nossos cabazes não são infinitos,
 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
Estes cabazes são um presente 100% biológico, 100% nacional, 
100% sazonal, 100‰ útil  e ainda incluem dicas para que seja
um presente com 0% de desperdício.

CABAZES de NATAL

Para o Chá Para a Ceia

Para os mais Pequenos Para o Pequeno Almoço  



Para la bella pasta 

Doce mini Temperos 

Para  entreter 



Cabazes de Natal

Sou mais de doces Prefiro Salgados 

Queijo e Vinho Tudo feito na Quinta  



Vegan

Um Natal Mais Doce 

Porque é Natal

Um Pouco de tudo



Cabazes de Natal

Super Especial Super Super Especial



Como encomendar 
Se é nosso cliente de CABAZ semanal (ativo e há mais de um mês), basta 
que ao fazer a encomenda não se esqueça de o referir indicando nome 
e email que utilizou para se registar.  
As encomendas devem ser feitas para o email aquinta@quintadoarneiro.com  
(junte por favor um contacto telefónico).
Do nosso lado, e porque achamos que amor com amor de paga, queremos 
retribuir o facto de ter optado por ser nossa/o cliente, oferecendo um 
desconto de 10% e a entrega (na morada e dia de entrega do cabaz semanal)

Se (ainda) não é nosso cliente (e claro, que está sempre a tempo de começar), 
ao fazer a sua encomenda deve referir, dados para faturação: nome, NIF, 
morada de entrega e contacto telefónico. A encomenda deve ser feita para o 
email aquinta@quintadoarneiro.com 
Oferecemos a entrega em 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 Contacte-nos. Teremos muito gosto em ajudar a criar um 
cabaz, de acordo com as vossas indicações, para oferecer aos seus clientes ou 
colaboradores. Tlm 917995010 email: marketing@quintadoarneiro.com  (junte 
por favor um contacto telefónico)
 
Se é uma empresa parceira Para além da ajuda na composição do cabaz, 
oferecemos um desconto de 10% para encomendas superiores a 400€. 
Envie-nos email para marketing@quintadoarneiro.com  (junte por favor um 
contacto telefónico)

Cabaz Personalizado
Se não encontra o cabaz que gostava de oferecer, se pretende juntar um 
produto especifico (desde que biológico) contacte-nos. Teremos muito gosto 
em ajudar.
Podemos fazer alterações na composição dos cabazes ou cabazes personaliza-
dos para encomendas de 15 ou mais unidades.
Encomendas de cabazes personalizados devem ser feitas até ao fim do mês de 
Novembro.
Envie-nos email com a composição do seu cabaz ideal e quantidades preten-
didas para aquinta@quintadoarneiro.com . Junte por favor um contacto 
telefónico



Entregas 
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
Excecionalmente 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, á 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 dos Cabazes
Podem acontecer ruturas de stock em algum ou alguns dos produtos que 
compõem os cabazes. Nesse caso serão substituídos por outro ou outros 
do mesmo género (por ex: doce de morango por doce de abóbora).

Pagamento 
Se é nosso cliente de cabaz (ativo) o pagamento é feito por DD tal como 
acontece com os cabazes semanais.
Se não é cliente o pagamento é feito através de referência multibanco.
Responderemos ao seu email com os códigos entidade/referência.
 



Vouchers
Não há melhor presente em forma 
de cartão.
Temos vouchers para CABAZES DE FRESCOS ou REFEIÇÕES NO RESTAURANTE

Cabaz de Frescos 
Quem não gostava de receber um presente 
destes?  Ter um cabaz de frescos à porta 
durante um determinado período. 
Pode escolher a assiduidade e o número de cabazes que oferece, desde um 
cabaz pontual até um ano de cabazes...  

VALORES DOS VOUCHERS:
 25€ - 30€ - 50€ (que deve ser multiplicado pelo número de cabazes)

Refeição no Restaurante da Quinta
E que tal oferecer uma refeição 100% 
biológica onde os vegetais da nossa horta 
são os reis, para uma, duas, três pessoas ... 
no nosso lindo restaurante?

VALORES DOS VOUCHERS:
 25€ ou múltiplos (este é um valor médio, não podemos garantir que cubra a 
refeição completa, vai depender das escolhas feitas)
 

Como Comprar
 
Para qualquer dos VOUCHERS envie-nos um email para 
aquinta@quintadoarneiro.com  com a sua pretensão e um número 
de contacto. Responderemos com a maior brevidade.
 



No fim o que importa
mesmo é fazer 
da simplicidade a coisa
melhor do mundo.
O que importa mesmo
é sentirmos que foi 
um Natal especial.
Um Natal onde tudo é importante.
Desde “os construtores” dos presentes 
que oferecemos, ao modo como são “embrulhados”, 
até ao riso de quem os recebe.
Um presente que nos alimenta
 e envolve com as melhores energias do mundo 

é sempre o melhor presente.



www.quintadoarneiro.pt


