Catàleg de tarifes

Sidres
Mooma Cider
Es tracta d'una sidra tipus USA, jove,
afruitada, filtrada i lleugerament
gasificada. Ideal per acompanyar
moments d'oci i àpats.

€/Unitat + IVA
(21%)

€/Caixa + IVA
(21%)

33cl | 5,5% Alc.
Caixes de 6 unitats

Gold Cider
Sidra envellida en roure, filtrada i
lleugerament gasificada.
Concebuda per a oferir un format
més còmode per compartir a taula.

75cl | 6,5% Alc.
Caixes de 6 unitats

€/Unitat + IVA
(21%)

€/Caixa + IVA
(21%)

Vinagres
Vinagre 25cl | 50cl
Algunes botes de sidra es destinen a fer
vinagre per l'autoconsum i la venta.
El vinagre de poma té moltes propietats
remeieres.

€/Unitat + IVA
(10%)

€/Caixa + IVA
(10%)

25cl-50cl | Caixes de 12 unitats

Vinagre Balsàmic 25cl
Vinagre elaborat amb suc de pomes
recollides en el seu punt òptim de
maduresa. Es tracte d’un vinagre molt
equilibrat amb un toc dolç.

€/Unitat + IVA
(10%)

€/Caixa + IVA
(10%)

25cl | Caixes de 12 unitats

Suc de poma vareital

Gala

Fuji

(dolça)

(equilibrada)

Pink Rosée
(aromàtica)

Granny Smith
(àcida)

Ampolla 1L
Mooma ofereix quatre varietats de
suc de poma: Gala, Fuji, Pink Rosée
i Granny Smith.

1L | Caixes de 6 unitats

€/Unitat + IVA
(10%)

€/Caixa + IVA
(10%)

Bag in Box 3L
És un envàs sostenible que permet una
dosificació còmode. Les seves mesures
possibiliten el seu emmagatzematge al
frigorífic. Ideal per restauració i hostaleria.

3L | Caixes individuals

€/Unitat + IVA
(10%)

Ampolla 25cl
25cl | Caixes de 12 unitats
*Només disponible amb Fuji i Granny Smith

€/Unitat + IVA
(10%)

€/Caixa + IVA
(10%)

Conserves
Compota de poma
Elaborada artesanalment amb la varietat de
poma Golden, la compota de poma és molt
saludable.
Es tracta d’un producte ideal per a donar un
toc dolç a carns i peixos així com per a
complementar molts postres.

€/Unitat + IVA
(10%)

€/Caixa + IVA
(10%)

350g - 850g| Caixes de 12 unitats

Melmelada de poma
La composició i textura de la varietat
Golden la converteixen en una poma ideal
per a fer conserves.
La melmelada i confitura de poma és el
complement ideal d’un bon esmorzar o
berenar, així com per acompanyar algun
postre.

€/Unitat + IVA
(10%)

€/Caixa + IVA
(10%)

360g | Caixes de 12 unitats

Snacks de poma
Deshidratats de poma
De
De
Deshidratat
de poma 100% natural.
Sense sucres afegits, amb tota la fibra,
Se
Ric en vitamines i sense greixos.
Equival a tres pomes fresques.
Eq

€/Unitat + IVA
(10%)

€/Caixa + IVA
(10%)

80g | Caixes de 25 unitats

Licors
Licor de poma
És el nostre licor més bàsic: intens, afruitat,
amb espècies i molt dolç. Elaborat a partir de
la maceració de poma triturada i suc de
poma Granny. Ideal per prendre al final d’un
àpat com a licor digestiu.

37,5cl | 11,5% Alc.
Caixes de 12 unitats

€/Unitat + IVA
(21%)

€/Caixa + IVA
(21%)

Licor de pomes silvestres
Aquest licor s’ha creat amb la col·laboració
de Destil·leries Bosch. Fruit de la maceració
de pomes silvestres hem creat aquest
"Patxaka". S’elabora amb la varietat de
pomes pol·linitzadores Malus Floribunda.

€/Unitat + IVA
(21%)

20cl - 50cl | 25% Alc.
Caixes de 12 unitats

€/Caixa + IVA
(21%)

Ratafia de poma
Ratafia de poma 70cl
Aportant el nostre toc casolà fruit de la
tradició familiar, oferim una ratafia intensa
on l’aroma de la poma hi és molt present.
La ratafia és una beguda típica del nostre
tterritori i reinventar-la amb la nostra matèria
prima és una de les nostres apostes.

€/Unitat + IVA
(21%)

20cl - 70cl | 26% Alc.
Caixes de 12 unitats

€/Caixa + IVA
(21%)

Suc de poma grans formats
Bag in Box 5L i 10L
Oferim aquest format per adaptar-nos a les
necessitats de l’hostaleria. Es tracta d’un envàs
sostenible que permet una conservació excel·lent
del suc de poma. A més, garanteix una millor
mobilitat i seguretat a l’hora de servir.

5L - 10L | Caixes individuals

€/Unitat + IVA
(10%)

Sidra Artesana
Sidra Artesana
La primera i única sidra de l'Empordà, Girona
i Catalunya, elaborada i envasada artesanalment a la pròpia finca amb suc de poma de la
primera premsada.

€/Unitat + IVA
(21%)

75cl | 6% Alc.
Caixes de 12 unitats

€/Caixa + IVA
(21%)

Sidra de gel
Sidra de gel
Sidra elaborada a través de mètodes del
Canadà. Allà, degut a les baixes temperatures,
les pomes es cullen gelades i això provoca un
grau alcohòlic més elevat quan fermenta.
Es tracta d’una sidra àcida, refrescant,
aromàtica i amb un punt dolç final.

37,5cl | 11,5% Alc.
Caixes de 12 unitats

€/Unitat + IVA
(21%)

€/Caixa + IVA
(21%)

Sidra amb barril
Barril 10L

€/Unitat + IVA

Barril 20L

€/Unitat + IVA

Barril 30L

€/Unitat + IVA

(21%)

(21%)

(21%)

Els keykegs són barrils amb un disseny revolucionari que protegeix la qualitat de la sidra. Són envasos d’un sol ús.
S’ofereixen en formats de 10, 20 i 30 litres i disposen d’un acoplador universal ajustable a tots els equips.
És un format ideal per a bars, restaurants, fires o promocions.

Instal·lació
Prestació de servei
El transport i muntatge de la maquinària i tots els components pel seu bon
funcionament, així com del producte comprat en unitats de barrils de 10, 20 o 30
litres amb precinte de fàbrica.
Es proporciona la informació corresponent i suficient pel canvi de barrils buits per
barrils plens de manera òptima i s’explicarà el sistema de funcionament de la
màquina a nivell d'usuari segons el servei contractat.
Desmuntatge i retirada de la maquinària i tots els components.
Comprovació del bon ús i supervisió dels materials proporcionats pel servei
contractat.
Retirada dels barrils de sidra independentment del seu estat en producte, és a dir,
buits o no.

Consulta les condicions
info@mooma.cat

Producció i Elaboració pròpia: Mas Saulot

Visita’ns!
Més informació a
www.mooma.cat/visita

@moomacider
COORDENADES
42º 0' 2" N
3º 8' 0" E

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

972 75 56 89

info@mooma.cat

972 19 60 41

Agroalimentària Mas Saulot S.L.
Mas Saulot s/n
17257 Fontanilles (Girona)

