
atenció 
personalitzada

relació 
qualitat-preu

ampliació
d’horari

La proximitat i el tracte 
personalitzat són dos 
dels punts forts que te-
nim. Fem sentir els clients 
com a casa tractant-los 
com ens agrada.

Els nostres productes no 
són cars, sinó de millor 
qualitat. La relació quali-
tat-preu els fan més atrac-
tius. Comprant ací t’asse-
gures l’èxit a la taula.

Millorem el nostre servei 
perquè pugues vindre a 
comprar quan isques de 
treballar. Obrim de dilluns 
a dissabte de 8 a 14.30 
hores.

repartiment 
a domicili
Ens adaptem a les ne-
cessitats dels nostres 
clients. Per ser més com-
petitius ara et portem la 
compra a casa deba-
des.

assortit de 
productes
En el Mercat ens esfor-
cem cada dia amb la 
finalitat d’oferir el més 
complet ventall de pro-
ductes als nostres clients. 
De tot i per a tots.

contenidor 
cultural
El Mercat Municipal d’Oli-
va obri les seues portes a 
les diferents associacions 
del municipi com a mos-
tra de proximitat i valor 
diferencial.

activitats programades per a la tardor
18 OCTUBRE
10 hores. Taller de música. 
“Instruments artesans”. 
A càrrec de l’Escola de 
Música d’Oliva - Asso-
ciació Artístico Musical 
d’Oliva.

25 OCTUBRE
10 hores. Taller de pernil. 
“Coneix el pernil amb els 
cinc sentits”. A càrrec de 
Navalón Xarcuteria. 
Exposició fotogràfica local 
“Imatges d’Oliva”.

8 NOVEMBRE
TARDOR GASTRONÒMICA
10 hores. Taller de Sushi. 
A càrrec de El Rebollit. 
T’emportes sushi per a 2 
persones.  

15 NOVEMBRE
TARDOR GASTRONÒMICA
10 hores. Taller de Cup-
cakes. A càrrec de El Re-
bollit. T’emportes 6 cup-
cakes. 

22 NOVEMBRE
TARDOR GASTRONÒMICA
10 hores. Alimentació lo-
cal i ecològica. A càrrec 
de El Rebollit. T’emportes 
receptari i lot de verdura.

29 NOVEMBRE
TARDOR GASTRONÒMICA
10 hores. Taller d’elabora-
ció i degustació de postres 
d’Oliva. A càrrec de l’Asso-
ciació de Mestresses de 
Casa d’Oliva.(6€ socis/9€ no socis)(10€ socis/15€ no socis)(20€ socis/25€ no socis) 

PRESENTA AQUEST 
FUTLLET EN LA PARADA 

DEL MERCAT MUNICIPAL 
D’OLIVA QUE TRIES

I ESTALVIA’T UN 

5%
EN LA TEUA COMPRA.

*Oferta vàlida només per a les compres realitzades
els dissabtes fins el 29 de novembre de 2014.
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entra al teu mercat municipal   >

sabem el que ens agrada

xarcuteries / charcuterías 
 charcuteries / delicatessen / wurstwaren 

carnisseries/ carnicerías
boucheries/ butcher´s/ metzgerei

Carnisseria Joan Costa      636 942 939
Carnisseria Miguel     615 195 587
Carnisseria Torres     636 968 089
Carnisseria Ramón Costa     636 472 424
Embotits artesans de Planes     628 643 785

10
12
16
17
7

Xarcuteria Navalón      650 055 525
Xarcuteria, saladures
i alimentació Cervera       630 694 382

19
20

Fruiteria i verdureria El Tramusero   625 095 766
Fruiteria i verdureria Cagarnera     664 623 117

3
4

Pollastreria Salomé       627 627 891
Pollastreria Maturana       656 673 020

15
 21

Pescateria Caudeli       962 852 2162-6-7

Congelats Margarita       619 949 57514

Forn, pastisseria i aliments        618 559 098
Drogueria Toñi      670 389 558
Tot al Pes - Fruits secs, farina...      651 551 644

1L

Bombo Cafeteria     647 585 884
Cafeteria Navalón      650 055 525

13

fruites i verdures / frutas y verduras 
fruits et légumes / fruits and vegetables / obst und gemüse

ous i pollastres / huevos y pollos 
poulets et oeufs / chickens and eggs / hühner und eier

pescateries / pescaderías
poissonnier / fishmonger / fischverkauf

congelats / congelados 
surgelés / frozen food / tiefkühlkost

altres productes / otros productos 
d'autres produits / other products / andere produkte

cafeteria / cafetería 
cafétéria / coffee / kaffeehaus
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Passeig Lluís Vives

Plaça Joan Baptista Escrivà
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