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NOTÍCIES XARCUTERIES BOSCH

•

NOVA SOBRASADA ARTESANA CAN COMPANY
Avui presentem un producte excepcional, sobrasada elaborada amb carn de porc negre mallorquí, una gamma de
productes elaborats pel mestre artesà Xesc Reina.

SOBRASADA CAN COMPANY
Les sobrasades Can Company s’elaboren tradicionalment amb l’exquisita carn del porc negre mallorquí barrejada amb
sal, un toc de pebre negre i pebre vermell Tap de Cortí, ingredient essencial que dóna a aquets embotits el seu caracteristíc color i el seu particular aroma.
SOBRASADA SA BLAVA
Sa Blava es una fusió entre la tradicional sobrasada i el formatge Blau de Cereta del Pirineu. Quant el formatge es
barreja amb la sobrasada amdòs creixen junts i queden perfectament integrats.
SOBRASADA MAHO
Sobrasada amb formatge de Mahó de Can Company és la combinació perfectament integrada de la carn curada de porc
negre mallorquí amb el tradicional formatge de Mahó. Una fusió de dues illes en un sol producte.

•

SOBRASADA AL CURRY
Les tradicionals sobrasades de Can Company es reinventen. Quan es fusiona l’exquisita carn de porc negre mallorquí
amb el tradicional pebre vermell Tap de Cortí i les espècies orientals de curry, s’obté la sobrasada més oriental de Can
Company.
FORMATGE DE LA QUINZENA

gorgonzola GRANEL
GORGONZOLA GRANEL
Italia
Llet Pausteritzada de Vaca

Descripció:
En la seva elaboració se li afegeix penicillium
roqueforti per a la seva fermentació.
En el procés de la quallada es fan unes
perforacions perquè proliferin les floridures i
aconseguint així aquest color marbre i vetes
blaves.
Se li dóna una curació d'uns tres a quatre
mesos.
El seu sabor és delicat, suau i una mica amarg.
La seva textura cremosa permet menjar-se a
cullera o untat en torrades.
Se li permet el seu ús en cuina tant en un
risotto, amanida o amb fulles d’endívies.
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OBERT PER VACANCES
HORARI ESTIU XARCUTERIES BOSCH
XARCUTERIES BOSCH AL MERCAT DEL CLOT
del 1 a 31 d’Agost LES TARDES DE DIMARTS / DIMECRES / DIJOUS
el MERCAT DEL CLOT - ROMANDRÀ TANCAT.
La resta de dies la parada del Mercat treballarà en el seu horari habitual.
XARCUTERIES BOSCH - MALLORCA 558
Durant tot l’estiu us esperem en el nostre Horari habitual
De dilluns a divendres de 8 a 21h - NO TANQUEM AL MIGDIA
Dissabtes de 8 a 15h
La zona de degustació romandrà tancada
del 7 al 27 d’agost per descans del personal de sala.
XARCUTERIES BOSCH a CAL FRUITOS Botiga al carrer Pi i Margall 42
De dilluns a dissabte de 9 a 21h - NO TANQUEM AL MIGDIA
XARCUTERIES BOSCH AL MERCAT DE MONTGAT
a la Plaça de la Mare s/n - MONTGAT
De dilluns a dissabte de 9 a 21h - NO TANQUEM AL MIGDIA

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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