
Juntament amb Magadins Vell, la nostra excel·lent agro-botiga
i restaurant de Moià, hem creat aquestes delicioses paneres. 

La panera del camp, la panera vegetariana i la panera dolça. 
En alineació total amb la nostra pròpia filosofia, els productes
de Magadins Vell són d'una qualitat increïble i, sempre que 

sigui possible, a Km0, directament dels agricultors i amb
productes ecològics.



Panera del Camp



La nostra Panera del camp té 10 racions
(per a 5 persones durant 2 dies)

Llonganissa Ca La Isabel Moià 400g
Pernil dolç Ca La Isabel Moià 400g
Tomàquet de sucar Maresme 1/2kg

Una cabeça d’alls
2 litres de llet fresca (1 sencera & 1 semi pot 

ser 2 de cada o llet d'ametlla)
Pa de pirineus artesà ½kg
Pa d’espelta artesà 1/2kg
Pa de pagès artesà 1/2kg

250g mantega Granja Armengol
2 melmeladas artesanes de Moià

2l de suc Delícies del Moianès
500g Formatge de cabra Montbrú
450g Formatge de vaca Canadell

1 dotzena d’ous de gallines criades a terra 
de Magadins Vell

75€ IVA inclòs



Panera Vegetariana



La nostra Panera vegetariana té 10 racions (per a 5 persones
durant 2 dies)

Fruita del temps ej. ½ meló, 1kg mandarines, 1kg pomes

Tomàquet de sucar Maresme 1/2kg

Una cabeça d’alls

2 litres de llet fresca (1 sencera & 1 semi pot ser 2 de cada o 
llet d'ametlla)

Pa de pirineus artesà ½kg

Pa d’espelta artesà 1/2kg

Pa de pagès artesà 1/2kg

250g mantega Granja Armengol
Cornflakes eco

4 x iogurt natural eco

1 melmelada artesana de Moià 1 mel de artesana Moià

500g Formatge de cabra Montbrú

450g Formatge d’ovella Montbrú

1 dotzena d’ous de gallines criades a terra a Magadins Vell

75€ IVA inclòs



La nostra Panera dolça té 10 racions (per a 5 
persones durant 2 dies)

Assortit de pastes seques artesanes Miró 
Castellterçol

Carquinyolis Miró Castellterçol
Melindres Miró Castellterçol

Xocolata negra salada amb fruits secs d’en Miró 
Castellterçol (la nostra xocolata preferida!)
Xocolata amb llet de Cookies d’en Miró 

Castellterçol
5 sobres de xocolata a la tassa

35€ IVA inclòs

Panera Dolça

Al·lèrgens consulteu si us plau.

Per més info www.magadinsvell.com

http://www.magadinsvell.com/

