


Tudo começa 
no campo.  

Passamos o ano dedica-
dos a cultivar dezenas de 
diferentes vegetais. Faze-
mo-lo com muito carinho 
e absoluta dedicação. 
Entretanto na cozinha há 
uma azafama diária para 
transformar vegetais e 
frutas em maravilhosas 
iguarias. 
É este trabalho que nos 
permite continuar a usu-
fruir do melhor tomate e 
dos mais deliciosos mo-
rangos... durante todo o ano. 

À dedicação na produção 
juntámos o cuidado na 
composição e a atenção ao 
pormenor. Mas os nossos 
cabazes não são infinitos, a 
nossa opção é e será 

sempre continuar a pro-
duzir de forma artesanal, 
por isso, os nossos stocks 
são e serão sempre limitados.



Como encomendar 
É CLIENTE DE CABAZ ATIVO E QUER RECEBER OS CABAZES DE NATAL 
NA MESMA MORADA EM QUE RECEBE O CABAZ DE FRESCOS? 

Deve fazer a sua compra do mesmo modo que faz a sua encomenda de fres- 
cos. Na loja online, no separador NATAL, encontra todos os presentes que 
temos disponíveis. Deste modo a entrega é gratuita mesmo que na semana 
de entrega dos cabazes de Natal não faça encomenda de frescos. Os cabazes 
serão entregues na semana em que faz a encomenda, mas também pode 
optar por adiantar a encomenda (não se esqueça que os nossos stocks são 
limitados) e receber mais tarde. Para tal basta que indique a data de entre-
ga no campo das observações (terá que coincidir com o dia da semana da 
sua entrega). 
Porque AMOR com AMOR de PAGA, oferecemos 10% de desconto, a todos 
os que são nossos clientes há um ano ou mais (1ª encomenda antes de 
Janeiro de 2022), que se mantém ativos e que optam por receber a en-
comenda na sua morada de entrega. 

É CLIENTE DE CABAZ ATIVO MAS PRETENDE QUE OS CABAZES DE 
NATAL SEJAM ENTREGUES EM MORADA OU MORADAS DIFERENTES 
DAQUELA EM QUE RECEBE O CABAZ DE FRESCOS? 

Deve usar a NOVA LOJA ONLINE dedicada apenas a produtos não 
perecíveis. Aqui deve fazer a sua compra tal e qual a faz num site de compra 
única. Comprando por aqui, e porque as entregas vão ser feitas em moradas 
diferentes serão cobradas. 

NÃO É NOSSO CLIENTE DE CABAZ DE FRESCOS.
Deve usar a NOVA LOJA ONLINE dedicada apenas a produtos não 
perecíveis. Aqui vai fazer a sua compra tal e qual a faz num site de compra 
única.

 



Como encomendar 
PARA EMPRESAS 

Este é o presente perfeito para oferecer a clientes e colaboradores
Para além de todas as opções que disponibilizamos também podemos 
ajudar a criar um cabaz personalizado. Contacte-nos. Tlm 917995010 email: 
aquinta@quintadoarneiro.com ( Junte por favor um contacto telefónico). 

SE É UMA EMPRESA PARCEIRA oferecemos um desconto de 10% para 
encomendas superiores a 400€. 

CABAZ PERSONALIZADO

Se não encontra o cabaz que gostava de oferecer, se gostava de juntar um 
produto específico, contacte-nos. Teremos muito gosto em ajudar. Podemos 
fazer alterações na composição dos cabazes ou cabazes personalizados para 
encomendas de 15 ou mais unidades. Encomendas de cabazes personaliza-
dos devem ser feitas até dia 10 de Dezembro. Envie-nos email com a com-
posição do seu cabaz ideal e quantidades pretendidas para 
aquinta@quintadoarneiro.com ( Junte por favor um contacto telefónico).

VOUCHERS
Não há melhor presente em forma de cartão.

VOUCHER PARA UM OU MAIS CABAZES DE FRESCOS. Sabe que pode 
oferecer um ou mais cabazes de frescos entregues à porta durante um de-
terminado período? De um cabaz... a um ano de cabazes. De 25€... à quantia 
que desejar. 

VOUCHER PARA UMA OU MAIS REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DA 
QUINTA ofereça uma refeição 100% biológica onde os vegetais da nossa 
horta são os reis, para uma, duas, três pessoas ... de 25€ à quantia que dese-
jar. 

COMO COMPRAR 

É CLIENTE DE CABAZ ATIVO no site habitual com 10% para clientes há 
mais de um ano e ativos. 

NÃO É NOSSO CLIENTE DE CABAZ DE FRESCOS na NOVA LOJA 

 



www.quintadoarneiro.pt



CABAZES de NATAL

Chá + Doce + Bolachas 
Preço €17

Para o Chá

Chá + Broas 200 gr + Mix de 
Frutos secos 125gr  Preço €17

Para a Ceia

Granola Doce by Joana Limão
+ Marmelada Cubo +Doce 
 Preço €17

Para o Peq. Almoço  

Marmelada Cubo + Doce
+ Broas 200gr  
 Preço €17

Doce Mini 

Um presente 100% biológico, 100% nacional, 
100% útil e 100% utilizável, 0% de desperdício.



 Pesto + Cracker + Pasta 
de Cenouras e Amêndoas 
Preço €17

Para os mais Pequenos

Bolachas + Gomas
+ Puré de Maçã Preço €16

Para Entreter

 Malaguetas + Oregãos 
+Alecrim + Pesto 
 Preço €16

Temperos  

Molho de Tomate + Oregãos
+ Pesto  Preço €16

Para la Bela Pasta 

Cabazes de Natal



Cabazes de Natal

Granola Doce + Marmelada 
Cubo + Chá + Broas 200gr
 + Fruta Desidratada 
+ Bolachas  Preço €34

Um Natal mais Doce

Vinho Tinto + Azeite 
Egitânea + Queijo 220gr 
+ Broas 200gr + Mix Frutos 
Secos 250gr  + Crackers 
Preço €54

Porque é Natal

Queijo 220gr + Vinho Tinto
 + Pesto + Pickles + Crackers 
+ Chutney + Azeite Egitânea  
Preço €52

Queijo e Vinho 

Pesto + Doce + Molho de 
tomate + Broas 200 gr + Geleia 
+ Marmelada taça + Chá  
+ Pickles Preço €42

Tudo feito na Quinta  



Cabazes de Natal

Geleia + Fruta Desidratada 
+ Marmela cubo + Doce 
+ Chá + Broas 200gr

Preço €30

Sou Mais de Doces Prefiro Salgados

Molho de Tomate + Pesto 
+ Pickles + Broas 200gr 
+ Crackers + Chutney + Doce
Preço €42  

Um Pouco de Tudo 

Doce + Fruta Desidratada 
+ Crackers + Marmelada 
Cubo + Chá + Molho de Tomate  
+ Pickles Preço €28

Vegan  

Molho de Tomate  + Pickles 
+ Pesto + Crackers + Queijo 
200gr  +  Granola salgada + 
Alecrim Preço €42     



Super Especial Super Super Especial

Cabazes de Natal

Molho de tomate + Granola 
salgada + Pickles + Nozes 
500gr + Bolachas + Doce 
+ Marmelada taça + Vinho 
Tinto + Chá + Queijo 200gr + 
Fruta desidratada + Broas 
200gr + Azeite Egitânea 
500ml + Geleia

Preço €130

Molho de tomate + Pesto 
+ Pickles + Nozes 500gr 
+ Bolachas + Oregãos + Gra-
nola Doce + Doce + Marme-
lada taça + Vinho Tinto + Chá 
+ Queijo 200gr + Fruta de-
sidratada + Broas 400gr 
+ Chutney + Pasta de Cenou-
ra + Azeite Egitânea  500ml 
+ Geleia Preço €160     



produto específico, contacte-nos. Teremos muito gosto em ajudar.

 

Entregas
As entregas serão feitas em todo o território nacional.

Levantamento na Quinta
Pode sempre optar por vir levantar a sua encomenda à Quinta, neste caso claro 
que poupa o custo da entrega e ganha um passeio ao campo.

ENTREGAS FORA DAS ROTAS
Serão feitas pelos CTT conforme será indicado ao fazer a encomenda na LOJA 
NOVA.

 
CONTEÚDO DOS CABAZES
Podem acontecer ruturas de stock em algum ou alguns dos produtos que com-
põem os cabazes. Nesse caso serão substituídos por outro ou outros do mesmo 
género (por ex: doce de morango por doce de abóbora). 

PAGAMENTO
Se é nosso cliente de cabaz (ativo) o pagamento é feito por DD tal como acontece 
com os cabazes semanais. Se não é cliente a LOJA NOVA disponibiliza os modos 
de pagamento habituais nas compras online. 



No fim o que importa
mesmo é fazer 
da simplicidade a coisa
melhor do mundo.
O que importa mesmo
é sentirmos que foi 
um Natal especial.
Um Natal onde tudo é importante.
Desde “os construtores” dos presentes 
que oferecemos, ao modo como são “embrulhados”, 
até ao riso de quem os recebe.
Um presente que nos alimenta
 e envolve com as melhores energias do mundo 

é sempre o melhor presente.




