
Fazemos cabazes para 

a sua empresa.

CABAZES
NATAL 2021

Encomende já!

rita@fraugloria.pt

91 686 94 47

fraugloria.pt

http://fraugloria.pt/


Trazemos até si o que de melhor se faz em

Portugal, na forma de cabazes únicos,

especiais e com produtos que não se

encontram em qualquer lado.

 

Apoiamos o comércio local. Por isso,

trabalhamos com parceiros que conhecemos

pelo nome. Pequenos produtores, iniciativas

artesanais e produtos biológicos.

Conheça-nos melhor.

PRODUTOS LOCAIS
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http://www.fraugloria.pt/cabazesnatal


 

 

Produtos sujeitos ao stock existente, em caso de ruptura serão substituídos por outros de igual valor.

Queijo artesanal amanteigado de ovelha Serra da Estrela Quinta da Cerdeira (600g)

Tinto Dão Colheita 2018 Terras de Santo António (1 garrafa 75cl)

Bolachas em forno de lenha Casa de Santa Isabel (250g)

Chouriço de Carne Extra A Serrana (300g)

Azeite Virgem Extra Carril (1 lata 500ml)

Mel artesanal Serra da Estrela (200ml) 

super
GLÓR IA

Ervas da Província, mistura aromática Casa de Santa Isabel (10gr)

Bolachas em forno de lenha Casa de Santa Isabel (250g)

Nozes biológicas Casa de Santa Isabel (150g)

Azeite Virgem Extra Carril (1 lata 500ml)

Mel artesanal Serra da Estrela (200ml)

Chá Lúcia lima Frau Glória (20gr)

regular
GLÓR IA

mini
GLÓR IA

Queijo artesanal curado amanteigado de ovelha Serra da Estrela Quinta da Cerdeira (300g)

Doce de abóbora com nozes biológicas  Frau Glória (200ml)

Tinto Dão Colheita 2018 Terras de Santo António (1 garrafa 75cl)

Bolachas em forno de lenha Casa de Santa Isabel (250g)

 



Oferecemos aos nossos clientes, a oportunidade de

criar um cabaz à medida das suas necessidades.

Escolha os seus cabazes com soluções apresentadas

em catálogo ou produtos a seu gosto.

CABAZES À SUA MEDIDA

EM VEZ DO 
TRADICIONAL 

JANTAR DE NATAL...
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Encomende já!

rita@fraugloria.pt

91 686 94 47

fraugloria.pt

http://fraugloria.pt/

