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NOTÍCIES XARCUTERIES BOSCH

•

NOTICIES
NOVETAT
SALSA BOLONYESA

Com fet a casa
SENSE CONSERVANTS NI COLORANTS
elaborada amb ingredients de primera,
una increible salsa que la nostra cuina
elabora amb base de tomàquet natural
sofregit amb pebrot verd, pastanaga,
ceba, oli verge d’oliva, sal, pebre i picada
de carn de vedella i porc.
Presentat en pots de vidre de 350 grams.
+ Qualitat
+ Saludable

•

BURGUERS VEGETALS
Una nova opció per a tots aquells dels nostres clients que necessiten
alternatives a la seva alimentació o simplement que els agrada variar
en les seves dietes.
A partir de verdures seleccionades: porro, carbassó i espinacs,
amb receptes sencilles, lliures d’alergens i cuinades amb tota cura
per obtenir un producte saludable i de sabor excepcional.
Hem millorat el procés d’elaboració per aconseguir:
+ QUALITAT i MILLOR PREU.
L’altra forma de menjar verdura.

•

VEGETAL DE
PORRO i
CARBASSÓ

VEGETAL
D’ESPINACS i
FORMATGE

OBERT PER VACANCES
HORARI ESTIU BOTIGUES BOSCH
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.
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 30 del juliol al 19 d’agost per descans del personal.
CAL FRUITOS & XARCUTERIES BOSCH
Botiga al carrer Pi i Margall 42 - Barcelona
De dilluns a dissabte de 9 a 21h - NO TANQUEM AL MIGDIA
EL 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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