O CABAZ ESPERANÇA
1 Garrafa Flor do Tua Reserva Tinto
1 Garrafa Flor do Tua Reserva Branco
1 Queijo Sapata Ovelha Curado e Barrado com Pimenta Preta 120g

Diretamente de Reguengos de Monzaraz para o mundo, a Queijaria Sapata conta com mais de 50 anos
de experiência na transformação do leite e seus derivados.

1 Patê de Fígados de Bacalhau
Broas de Mel

Prometemos que as Broas de Mel do senhor Elias serão as melhores que vai comer nesta quadra
Natalícia, para além de ótimas, são caseirinhas.

Picante Jockey

Neste natal queremos que tenha um pouco do Jockey Restaurante em sua casa : o Picante do Jockey foi
pensado a pensar em si. Aviso aos apreciadores mais resistentes: Cuidado, é forte!

500g Nozes

Ingrediente Make a Wish - Esperança

- 35,00€ -

Podem ser adquiridos através do email info@jockey.com.pt ou por telefone +351 927 104 008 e +351 217 957 521

O CABAZ ALEGRIA
1 Embalagem Presunto Vara Negra 80g

Presunto obtido a partir do Pernil de Porco Preto de Campo Criado no Alentejo, que revela um aroma
intenso, curado e persistente. A criação do Porco Alentejano, é actualmente regulada pela ANCPA e
ACEPA.

1 Garrafa Flor do Tua Reserva Tinto
1 Garrafa Flor do Tua Reserva Branco
1 Queijo Cabra Atabafado 280g

O Queijo de Cabra Atabafado da Mercearia da Aldeia é de meia cura, que lhe confere uma textura firme
e cor clara. Possui um sabor intenso com leve traço de sal e especiarias, típico de um excelente queijo
de cabra alentejano.

1 Garrafa Limontejo 200ml

É o primeiro limoncello a ser produzido em Portugal e conta com os melhores limões naturais do
Alentejo, à luz da mais antiga e nobre receita do limoncello italiano. É uma bebida doce com o sabor
fresco e intenso do limão, bem gelado é um digestivo ideal bem como a solução mais deliciosa para
desfrutar qualquer momento em boa companhia.

1 Cxs Chocolate Imperador Negro 160g
Broas de Mel

Prometemos que as Broas de Mel do senhor Elias serão as melhores que vai comer nesta quadra
Natalícia, para além de ótimas, são caseirinhas.

Picante Jockey

Neste natal queremos que tenha um pouco do Jockey Restaurante em sua casa : o Picante do Jockey foi
pensado a pensar em si. Aviso aos apreciadores mais resistentes: Cuidado, é forte!

500g Nozes & 1 Quebra Nozes

Ingrediente Make a Wish - Alegria

- 75,00€ -

Podem ser adquiridos através do email info@jockey.com.pt ou por telefone +351 927 104 008 e +351 217 957 521

O CABAZ AMIZADE
1 Garrafa Azeite Herdade do Monte Branco Virgem Extra 500m

Com 200 anos de tradição, a Herdade do Monte Branco, situada em pleno Alentejo, renasce agora para
uma nova fase reflectindo a essência do Alentejo.

1 Garrafa Duas Quintas Branco
2 Garrafa Bafarela Grande Reserva Tinto
1 Queijo Cabra Atabafado 280g

O Queijo de Cabra Atabafado da Mercearia da Aldeia é de meia cura, que lhe confere uma textura firme
e cor clara. Possui um sabor intenso com leve traço de sal e especiarias, típico de um excelente queijo
de cabra alentejano.

1 Queijo Serpa DOP 225g

Na Queijaria Guilherme ,o sucesso dos produtos começa com o acompanhamento e rigoroso controlo
da produção de leite recolhida de produtores seleccionados na região envolvente, de forma a garantir o
melhor leite para fazer os melhores queijos.

1 Embalagem Presunto Vara Negra 80g

Presunto obtido a partir do Pernil de Porco Preto de Campo Criado no Alentejo, que revela um aroma
intenso, curado e persistente. A criação do Porco Alentejano, é actualmente regulada pela ANCPA e
ACEPA.

1 Frasco Mel Abelha de Medronheiros 260g

Característico das serras do Alentejo e do Algarve, é um mel característico devido ao seu sabor menos
adocicado, que lhe confere um travo único. As suas propriedadess resultam em benefícios únicos
enquanto agente antimicrobiano e antioxidante, destacando-se pelos seus inúmeros e conhecidos
benefícios para a saúde.

1 Cxs Chocolate Imperador Negro 160g
Broas de Mel

Prometemos que as Broas de Mel do senhor Elias serão as melhores que vai comer nesta quadra
Natalícia, para além de ótimas, são caseirinhas.

Picante Jockey

Neste natal queremos que tenha um pouco do Jockey Restaurante em sua casa : o Picante do Jockey foi
pensado a pensar em si. Aviso aos apreciadores mais resistentes: Cuidado, é forte!

750g Nozes & 1 Quebra Nozes

Ingrediente Make a Wish - Amizade

- 110,00€ -

Podem ser adquiridos através do email info@jockey.com.pt ou por telefone +351 927 104 008 e +351 217 957 521

O CABAZ IMAGINAÇÃO
1 Garrafa Azeite Herdade do Monte Branco Virgem Extra 500m

Com 200 anos de tradição, a Herdade do Monte Branco, situada em pleno Alentejo, renasce agora para
uma nova fase reflectindo a essência do Alentejo.

1 Garrafa Maria Izabel Branco
2 Garrafa Palácio dos Távoras Tinto
1 Queijo Cabra Atabafado 280g

O Queijo de Cabra Atabafado da Mercearia da Aldeia é de meia cura, que lhe confere uma textura firme
e cor clara. Possui um sabor intenso com leve traço de sal e especiarias, típico de um excelente queijo
de cabra alentejano.

1 Queijo Sapata Ovelha Curado e Barrado com Pimenta Preta 120g Diretamente de Reguengos
de Monzaraz para o mundo, a Queijaria Sapata conta com mais de 50 anos de experiência na
transformação do leite e seus derivados.

1 Embalagem Presunto Vara Negra 80g

Presunto obtido a partir do Pernil de Porco Preto de Campo Criado no Alentejo, que revela um aroma
intenso, curado e persistente. A criação do Porco Alentejano, é actualmente regulada pela ANCPA e
ACEPA.
1 Garrafa Limontejo 200ml
É o primeiro limoncello a ser produzido em Portugal e conta com os melhores limões naturais do
Alentejo, à luz da mais antiga e nobre receita do limoncello italiano. É uma bebida doce com o sabor
fresco e intenso do limão, bem gelado é um digestivo ideal bem como a solução mais deliciosa para
desfrutar qualquer momento em boa companhia.

1 Frasco Mel Abelha de Medronheiros 260g

Característico das serras do Alentejo e do Algarve, é um mel característico devido ao seu sabor menos
adocicado, que lhe confere um travo único. As suas propriedadess resultam em benefícios únicos
enquanto agente antimicrobiano e antioxidante, destacando-se pelos seus inúmeros e conhecidos
benefícios para a saúde.

1 Garrafa Porto Infanta Isabel 10 Anos Tawny
1 Cxs Chocolate Imperador Negro 160g
Broas de Mel - Prometemos que as Broas de Mel do senhor Elias serão as melhores que vai comer
nesta quadra Natalícia, para além de ótimas, são caseirinhas.

1 Patê de Fígados de Bacalhau
Picante Jockey - Neste natal queremos que tenha um pouco do Jockey Restaurante em sua casa : o
Picante do Jockey foi pensado a pensar em si. Aviso aos apreciadores mais resistentes: Cuidado, é forte!
50 Nozes & 1 Quebra Nozes

Ingrediente Make a Wish - Imaginação

- 175,00€ Podem ser adquiridos através do email info@jockey.com.pt ou por telefone +351 927 104 008 e +351 217 957 521

