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NOTÍCIES XARCUTERIES BOSCH

•

NOVA BOTIGA BOSCH
NOVA IMATGE - NOU ESPAI - NOU CONCEPTE
Xarcuteries bosch té el plaer de comunicar-vos, que obrim una nova botiga:
Un nou espai amb totes les nostres especialitats i un nou concepte de DEGUSTACIÓ - El Xiringuito
Us presentem i convidem a la creació d'un espai únic a Montgat, concretament al nou mercat municipal
El Mercat de Mongat - Plaça de la Mare s/n - MONGAT
Hi trobareu un espai especialitzat en formatges i pernils, a més de les millors carns, embotits artesanals i tots els nostres
elaborats.

XARCUTERIA BOSCH - El Mercat de Mongat - A partir del divendres 25 de Novembre - De dilluns a dissabte de 9 a 21h

•

Xarcuteries Bosch cada dia més a prop teu.
PRODUCTE
PERNIL CUIT AMB TÒFONA

D’acord amb la nostra voluntat d’innovació constant
i recerca de nous productes, pensant sempre amb
el benestar i la salut de vosaltres, els nostres clients, us
presentem El pernil cuit curat amb tòfona, un clar
exemple de la nostra aposta per propostes suggerents,
que no us deixaran indiferents.

•

DEGUSTACIÓ PASTORET
Pastoret és una empresa familiar que, des de l’any 1992, innoven en l’elaboració de productes làctics artesans com mató,
iogurts, i formatges frescos. Fidels a la seva filosofia de potenciar els sabors i textures tradicionals, han conservat els
processos artesans d’elaboració que els permeten mantenir l’originalitat dels productes tradicionals fets a casa.
Aposten per la creativitat i la innovació tant en el desenvolupament de nous productes com en la implantació de tècniques
naturals d’envasat i conservació dels productes artesans.
T’esperem per degustar aquests productes de tradició i artesania el:

.

DIVENDRES 18 DE NOVEMBRE
Horari: 17:00h a 20:00h
Lloc: Botiga Mallorca 558

Gràcies a tots i ja podeu fer-nos arribar els vostres suggeriments !! - Per donar-te de baixa de les news-bosch, envia un mail a xarcuteriesbosch@xarcuteriesbosch.com
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