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Formatges Artesans

Fet amb llet crua de Cabra. 
Intens i suau a la vegada. 

Cremós. 
Formatge baix en grassa 

(30%).

Fet amb llet crua de Ovella. 
Molt suau de gust i cremós.

Formatge baix en grassa 
(30%).

Elaborat amb llet crua de vaca. 
Característic i inconfusible. Amb 
aromes i gust lactis amb cert re-
cord a la mantega i a fruits secs 
torrats (avellanes).
Curació: entre 5 i 8 mesos.
Peça sencera: 2,8 Kg
Mitja peça: 1,4 Kg
Quart: 700 g.
 

Cabra semi Ovella semi

Elaborat amb llet crua de vaca.
Una delícia per als amants 
del formatge. La seva textu-
ra és més ferma i dura. Els aro-
mes i el gust són molt inten-
sos, amb una personalitat forta 
i un punt picant momentani.
Curació: entre 8 i 11 mesos.
Peça sencera: 2,6 Kg
Mitja peça: 1,3 Kg
Quart: 650 g.

Elaborat amb llet crua de vaca. 
Formatge de curació avançada, 
és trencadís i es formen escates 
en tallar-lo. D’aroma i gust fort i 

de regust llarg i intens.
Curació: a partir d’11 mesos.

Peça sencera: 2,8 Kg
Mitja peça: 1,4 Kg

Quart: 700 g.

Semicurat Curat Curat - Vell

30 €/Kg

30 €/Kg26 €/Kg22 €/Kg

30 €/Kg

    Comandes a:    626 534 469  -   info@demenorca.es 
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Cuixot a Ciutadella i Camot a 
Maó. Es tracta d’un embotit 
cuit semblant al “Bull negre”. 
S’elabora amb carn picada de 
porc, sang, pebre negre, una 
mica de pebrot vermell, anís i 
fonoll. Es pot consumir cru o 
passat per la paella.
Pes: tros de 300g.

Carnixúa

Embotit típic menorquí. 
Es consumeix més ten-
dra que la llangonissa o 
el fuet. Té un punt de sal 
i pebre que la diferencia 
dels altres embotits.
Pes entre  300 i 400g.

Cuixot

Sobrassades
Pultrú de pagèsSobrassada 

Curada o Picant
Sobrassada carnosa. Molt 

Textura pastosa i agrada-
ble al paladar.
Picant: Regust de pebre 

-
te retardat. Per amants 
del picant.
Curació: 2 mesos aprox.
Pes entre 350 i 450g.

Sobrassada de SA BONA. Au-
tèntica de pagès. Ben curada, 

de gust més fort i contundent. 
Molt magra.

Una delicia pels amants de la 
sobrassada.

Embotida en budell natural de 
porc o de vedella.

Conservar en lloc fresc i sec. 
Curació: 5-6 mesos

Sencer: 1,2 Kg
Mitg: 600 g.

Embotits elaborats amb porc de Menorca 
(PORC “FAIXAT”)

SENSE GLUTEN NI LACTOSA
Conservar en un lloc fresc i sec

25 €/Kg
30 €/Kg

18 €/Kg26 €/Kg

    Comandes a:    626 534 469  -   info@demenorca.es 


