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Saludable
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• Mercat del Clot - 93 245 23 15
• Carrer Mallorca, 558 - 93 435 74 82
• Carrer Pi Margall, 42 - 93 681 72 40
• Mercat de Montgat - 93 667 66 79

news xarcuteries bosch (88)
segona quinzena d’abril 2018

NOTÍCIES XARCUTERIES BOSCH

•

SANT JORDI
UN LLIBRE i UNA ROSA
Idees originals i grans sorpreses bones i saludables, per aquesta Diada tan especial
Dilluns 23 d’abril, com ja comença a ser tradició a les nostres botigues hi pots trobar ...
Un llibre de receptes: LES RECEPTES DE LA TERESA
La cuina de sempre feta de manera senzilla
amb més de 200 receptes, trucs i consells recopilats
durant més de 50 anys d’ofici de la nostra mare.

Una ROSA DE PERNIL
- original, bo i saludable.
La nostra ROSA DE PERNIL.
Un detall molt saborós, que voldrà compartir amb tu!!
ROSA DE PERNIL - 3,90 €/unitat
• Rosa de Pernil Ibèric - 5,90 €/unitat
Encarrega-la a la teva botiga
PIZZA DE SANT JORDI - 4.99 €/unitat

•

AULA GOURMET

La
Formatgeria
Bosch

Formatges Sensacions
Data dijous 3 de maig 2018
Places limitades
Lloc - Botiga Mallorca 558
Hora: 20:45h
Preu: 35 €
Feu la vostra reserva,
Us hi esperem !

•

EL COMERÇ DE BARCELONA SONA BÉ

Campanya Comerç de proximitat - Ajuntament de Barcelona
Campanya de Promoció del comerç de Barcelona potenciant el model de comerç de proximitat de la ciutat a poblacions,
al centre, barris, mercats per reforçar el seu valor social, econòmic i urbà.
La compra de proximitat quotidiana és l’eix bàsic per mantenir el model de ciutat sostenible i responsable que tots volem.

www.ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca

www.xarcuteriesbosch.com

xarcuteriabosch

@xarcutersbosch

https://www.facebook.com/xarcuteries.bosch

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

