MA N EI G
Vedelles seleccionades per l'alta aptitud gustativa

Temps de cria inferior a 12 mesos

Alimentació 100% vegetal (Premium Lab)

Estabulació, sol i aire lliure

Casa Badal s/n
Viver de Segarra (Lleida)
+34 686 242 290
hola@canbadal.com
www.canbadal.com

FILET / RELLOM

F ORM ATS
Especiﬁcacions del client, en els formats que es precisin
(canals, mitges canals, quarts, especejat, peces senceres al buit,
ﬁletejat i formats reduïts per restaurants i botigues).

BISTEC

A Badal busquem i seleccionem les millors vedelles i la millor alimentació per garantir
peces de màxima qualitat i de gran sabor. Som una família de ramaders que, de generació
en generació, ens hem dedicat al conreu de la terra i a la ramaderia.

EL N OST R E CO M P RO M ÍS

ENTRECOT

HAMBURGUESES

El sabor de sempre, tot l’any

Carn 100% de vedella

Qualitat organolèptica i nutricional

Sabor natural, color intens i textura poc greixosa,

Mètode tradicional i sostenible

propi d'un producte d'alta qualitat

Certiﬁquem el que fem

XURRASCO
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