
  

Algendaret Nou
Formatge ecològic semi de vaca
vermella
Ous ecològics
Sobrassada ecològica

Punts de venda i repartiment:
Biomagatzem (871201546)
Hort Ecològic (971354603) – només
formatge

Santo Domingo
648 869 297

Verdures ecològiques de temporada
Vi de Binitord
Sobrassada eco des Capell de Ferro
Formatge ecològic semi de vaca
vermella des Tudons
Formatge ecològic fresc de cabra de
Parelleta

Sant Lluís, Maó i Es Castell
(dll i dj). Alaior i Mercadal (dj)

La Marcona
600 389 020

Pa ecològic de blat xeixa:
integral, integral llavors, blanc nous
Pa ecològic de sègol
Bases de pizza

Mercat agrari de Ciutadella (ds)
Establiments habituals (dx i dv)
Repartiment a domicili a través des
Capell de Ferro

Algaiarens
Info: 690 22 86 66
Comandes: botiga@algaiarens.com

Vedella ecològica de pastura de
raça Menorca. Lots de 5 i 10 kg.

Tot Menorca (dilluns)

Torralbet

626 509 347

Carn de be de Menorca
Carn de porcella de porc negre

Tot Menorca

Llumena den Sebastià
609 051 690

Carn de vedella de pastura
Sobrassada i carnixua

Tot Menorca, segons volum
de comanda

Parelleta
655 927 234

Verdures de temporada
Formatges ecològics fets amb quall
vegetal:
Cabra (fresc, mig curat, blau)
Vaca menorquina (diferents tipus)
Mozzarella de vaca (sota encàrrec)
Brossat de llet de cabra (encàrrec)
Carn ecològica de cabrit de
Menorca
Carn ecològica de porcella de porc
negre
Sobrassada ecològica de porc negre
(feta amb Tap de Cortí)

Repartiment a tot Menorca
segons volum de comanda.
Mercat agrari de Ciutadella
(dx i ds). 
Punt de recollida encàrrecs:
Portal de sa Font 16 a
Ciutadella (dx capv)

Binissaida Vell
651 920 854

Vedella ecològica de pastura
regenerativa de raça Menorca
Verdures ecològiques de temporada
Ous ecològics
Formatge ecològic semi de vaca
vermella d’Algendaret Nou
Formatge  de cabra de Parelleta
(eco) i Torralbet
Sobrassada i carnixua de Llumena
den Sebastià
Pa ecològic de blat xeixa i de sègol i
bases de pizza de la Marcona

Maó, Es Castell, Sant  Lluís i
Sant Climent  dm i dv

A Menorca, durant la crisi, A Menorca, durant la crisi, 
els productes de Custòdia Agrària els productes de Custòdia Agrària 

venen a tuvenen a tu

Productes del

 19 al 26 de maig

Biniguarda
639 861 202

Vedella vermella menorquina. 
Lots de carn de 5 i 10 kg.

Tot Menorca


	Slide 1

