PER TU, PELS TEUS

AQUEST NADAL,
REGALA PROXIMITAT
Paneres amb producte del Montseny

PACK ESPECIAL DE
NADAL SALGOT
Amb
Fuet Salgot
Secallonga Salgot
Paquet de Sticks de fuet Salgot
Llonganissa de pagès Salgot
Llauna d'oli d'oliva verga extra
Paquet de 100 grs. d'espatlla ibèrica
Paquet de "picos camperos"
Disponible a la botiga online https://bit.ly/PackNadalSalgot

35€

El portem on ens diguis!

LOTS DE VALLFLORIDA
XOCOLATERS
Aquireix alguns dels lots amb els nostres productes.
LOT 1
Inclou
1 toscano ametlla caramelitzada amb xocolata
negra
1 tub taronja confitada banyada en xocolata negra
1 torró de mil fulls amb crema catalana
1 teula de xocolata negra amb fruites vermelles
1 teula de xocolata amb llet i llimona semi confitada.
LOT 2
Inclou:
1 toscano d’ametlla caramelitzada amb xocolata
negra
1 Toscana làmina d’ametlla caramelitzada
1 tub gingebre confitada banyat en xocolata llet
1 torró de praline d’ametlla i neules amb xocolata
llet
1 torró de castanya amb xocolata llet
1 teula de xocolata negra amb gingebre
1 teula de xocolata blanca caramelitzada amb poma
i canyella.
LOT 3
Inclou:
1 toscano d’ametlla caramelitzada amb xocolata
negra
1 Toscana làmina d’ametlla caramelitzada
1 tub taronja confitada amb xocolata negra
1 torró 350grams praline d’ametlla i blat de moro
torrat a la sal amb xocolata llet
1 torró de castanya amb xocolata llet
1 teula bean to bar de xocolata negra i té
1 teula de xocolata blanca caramelitzada amb poma
i canyella
1 Panettone de 550gr de xocolata llet
Descobreix i compra tots els productes a la nostra botiga on-line. En 24/48 hores ho
tindràs a casa.
Ports gratuïts per compres superiors a 50€
Enviaments a tota la península

AFAVOREIX ALS PRODUCTORS LOCALS
T'HO AGRAIRAN!
www.turisme-montseny.com

PER TU, PELS TEUS

AQUEST NADAL,
REGALA MONTSENY
Paneres amb producte local

PACK REGAL DE CERVESA
MONTSENY
Aquest Nadal, regala Cervesa Montseny!
Inclou:
4 cerveses
Got personalitzat

Els packs van en caixes de 6 unitats.
Oferim descomptes per compres de diverses
caixes.

10€

LOTS CASTANYA DE VILADRAU
Aquireix alguns dels lots amb els nostres productes.

LOT QUINA CASTANYA!
Inclou productes 100% saludables sense sucres afegits:
Castanya torrada ECO
Farina de castanya ECO molta en molí de pedra
Secallona ECO
Flocs de castanya
Crema de castanya
Infographics are visual representations of
data, making complex info easier to share and
digest. When making your own, simply
organize your images, charts, and text.
Finally, cite your sources.

LOT 2
Una selecció dels nostres millors productes sense
gluten. Creiem que la castanya té un gran potencial en
elaborar productes gluten free! Us hi atreviu?

A partir
de 18€

Hi trobareu:
Farina de castanya
Flocs de castanya
Cervesa de castanya
Galetes sense gluten
Mermelada de castanya
Infusió de castanya
Castanyes amb almívar
Un pack per disfrutar i gaudir de moltes textures i
gustos excel.lents.

El podeu adquirir aquest o altres lots a la nostra botiga online, botiga física, enviant-nos
un correu i trucant 608131199 - 93884839
info@castanyadeviladrau.cat | www.castanyadeviladrau.cat

AFAVOREIX ALS PRODUCTORS LOCALS
T'HO AGRAIRAN!
www.turisme-montseny.com

