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NOVA APP ASSOLIM!!
Més fàcil i més complerta

- Disponible en català i castellà

- Podràs descarregar les fitxes tècniques 
  de tots els productes.

- El cercador de paraules és més eficient 

- T’informem d’un producte substitutiu en 
  el cas de no disposar del que necessites 

- Noves promocions i ofertes!

Per a més informació, consulta al teu assessor comercial.

Assolim disposem de la  NOVA APP... 

Més pràctica, amb més eines 
i amb moltes promocions!
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NOVA APP ASSOLIM!!
Més fàcil i més complerta Disposem de sales d'elaboració  

i manipulació pròpies de peix Premium

Des d'Assolim sempre estem buscant la millor opció i de més 
alta qualitat en la elaboració dels nostres productes, per a po-
der garantir als nostres clients un producte Premium.

En aquesta edició de la revista, podràs trobar una selecció 
de productes elaborats a la nostra sala, els quals són d'una 
gran qualitat, per a poder oferir als nostres clients un producte 
excel·lent per a les seves cartes.

La marca Peix i Marisc Amposta, és el nostre valor afegit en 
qualitat Premium, lluç, cues de rap, caella, cassó, morrala per 
a preparar brous...

També podràs trobar una selecció de productes de la nostra 
marca Blue Seafood, on t'oferim una selecció de productes 
ideals per als teus menús diaris.

La nostra marca especialitzada en bacallà, Bacallà Gardell 
t'ofereix una selecció de talls de bacallà, que encaixa tant en 
restaurants de carta com restaurants de menú, donat l'ampli 
ventall de referències del que disposa.

Per altra banda també podem servir-te Peix Fresc de la més 
alta qualitat, portat de les millors llotges, el qual també el pre-
parem a la nostra sala pròpia de manipulació, oferint una sèrie 
d'opcions d'acabat, segons les teves necessitats.

No dubtis en demanar més informació al teu assessor co-
mercial, per descobrir què més pot fer Assolim per la teva 
cuina.!!!

Elaborem els 
nostres productes
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Qualitat Premium dels nostres elaborats
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A les nostres instal·lacions d’Amposta, disposem de la 
nostre sala d’elaboració pròpia de peix i marisc, on elabo-
rem les nostres dues marques exclusives i de qualitat 
Premium.

Per un costat elaborem Blue Seafood, amb diferents so-
lucions de peix i marisc, buscant el màxim equilibri entre 
qualitat preu, adequant els formats a la exigència actual del 
sector, garantint un filtre propi en la qualitat del producte, 
tracte d’elaboració i glasseig i control des-de origen de la 
procedència de la matèria prima, optimitzant així la disposi-
ció de les campanyes i garantia d’estoc. 

Totes les referencies claus de peix i marisc d’alta rotació es-
tan representades, oferint així un ventall ampli de solucions 
per les elaboracions de qualsevol menú.

Per altre banda també elaborem la marca Premium Peix 
i Marisc Amposta, on apostem clarament per la exigència 
de la qualitat del producte, prioritzant la selecció dels pro-
ductes destinats a cuines més exigents, on desitgin màxi-
ma rendibilitat , sense excés de gel de protecció, i que la ma-
tèria prima sigui escollida dels orígens amb més valor afegit. 

Tenim productes del mar que de ben segur compliran la 
necessitat més Gourmet i la exigència més professional 
de la restauració. Formats adequats, talls equilibrats i regu-
lars, solucions per marques i brous Premium, tot un ventall 
de referències a la teva disposició.

No dubtis en demanar més informació al teu assessor 
comercial per descobrir què més pot fer Assolim per la 
teva cuina.!!!
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 Ref. AM1309 
Rodanxa d’Embotit de Gallineta
Caixa de 5 Kg. 10% Glasseig.
Varietat: Varietat: Sebastes spp.
Ideal per a fer a la planxa.

4,75 €/Kg.

 Ref. AM20141
Rodanxa de Lluç Austral Núm. 4 IQF
Caixa de 5 Kg. 15% Glasseig.
Varietat: Merluccius capensis.
Ideal per a fer a la planxa

6,80 €/Kg.

 Ref. AM20027
Cua de Rap Namíbia 100/250 IQF
Caixa de 5 Kg. 15% Glasseig.
Varietat: Lophius vomerinus 
Ideal per a fer al forn.

9,50 €/Kg.

 Ref. AM10574
Cua de Rap Gran Sol tallat +/-1,8 Kg.
Caixa de 5 Kg. 20% Glasseig.
Varietat: Lophius Piscatorius. Procedència: Holanda.
Ideal per a fer al forn.

18,60 €/Kg.
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 Ref. AM20128
Rodanxa de Cassó G IQF
Caixa de 5 Kg. 15% Glasseig.
Varietat: Galeorhinus galeus. 
Ideal per a fer a la planxa.

5,80 €/Kg.

 Ref. AM20127 
Rodanxa de Caella Sense Pell IQF
Caixa de 5 Kg. 15% Glasseig. 
Varietat: Prionace glauca. 
Ideal per a fer a la planxa.

3,90 €/Kg.

 Ref. AM10048
Cap de Rap de Mediterràni
Caixa de 4 Kg. 15% Glasseig.
Varietat: Lophius piscatorius. 
Ideal per a preparar bases i sopes.

2,25 €/Kg.

 Ref. AM10261
Morralla Hostaleria
Caixa de 5 Kg. 10% Glasseig.
En proporció variable algunes de les següents espècies: cabra, cap 
rap, galera, filet peix variat, porcio.
Ideal per a preparar bases i sopes.

3,40 €/Kg.

 Ref. AM20164
Sípia Bruta 2P Marroc IQF
Caixa de 5 Kg. 10% Glasseig.
Varietat: Sipia Oficinalis bruta. 
Deixar descongelar i netejar.

11,95 €/Kg.

 Ref. AM20120
Ales d'Escrita Sense Pell
Caixa de 5 Kg. 15% Glasseig. 
Varietat: Raja Undulata.
Ideal per a fer al forn o guisada.

4,90 €/Kg.
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 Ref. P563
Centres de Bacallà
Caixa de 5 Kg. 10% Glasseig.
Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia
Ideal per a preparar al forn.

9,75 €/Kg.

 Ref. P564
Cues de Bacallà
Caixa de 5 Kg. 10% Glasseig.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia.
Ideal per a preparar al pil-pil.

8,25 €/Kg.

 Ref. P890
Llom Jumbo de Bacallà 500/700
Caixa de 5 Kg. 10% Glasseig.
Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia
Ideal per a porcionar i preparar plats de carta.

9,95 €/Kg.

0,99 €
ració de 100 Gr.

 aprox.  Ref. P561
Llom Junior  de Bacallà
Caixa de 5 Kg. 10% Glasseig.
Bacallà, aigua, i sal.
Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia

8,90 €/Kg.

0,89 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

 Ref. P581
Tires de Pota
Caixa de 6Kg. 20% glacejat. 
Varietat: Dosodicus Gigas.
Ideal per fer arrossos, fideuàs, etc.

3,50 €/Kg.

 Ref. P1130
Preparat de Paella Bàsic
Caixa de 5 Kg. 10% Glasseig.
Tacs de POTA Argentina, Cloïssa, Galera ,Tira de Pota, Anella de Pota, 
Camaró Nórdic, Musclo ,Pebrot Verd, 
Pebrot Vermell, Pèsol.

3,75 €/Kg.
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25,50 €/Kg.

Producte destacat

Des de sempre hem apostat per l’elaboració i comercialització d’aquest producte, que és únicament elaborat amb 
l’autèntic Gadus Morhua, el bacallà de l’Atlàntic Nord, i especialment el Bacallà d’Islàndia de primera qualitat i 
capturat amb el mètode d’ham, per ser aquest el bacallà de més qualitat i el més apreciat en el món.

Estem especialitzats en talls en bacallà d’Islàndia específics per a hostaleria i  alimentació. 

Oferim una gamma molt àmplia de referències per a tot tipus de restaurants, des de lloms de bacallà d’una excel·lent 
qualitat i de grans dimensions a talls molt econòmics, sense deixar enrera la qualitat.

Disposem referències i formats per a supermercats, botigues de congelats i botigues d’alimentació.

Totes els nostres productes estan elaborats amb bacallà d’Islàndia de primera qualitat.

Descarrega el nostre
catàleg

 Ref. GA0065
Suprema de Bacallà Premium +/- 350 Gr.
Caixa de 3 Kg. 0% Glasseig.
Varietat: Gadus Morhua. Origen: Islàndia
Ideal per a fer al forn.
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 Ref. GA0002      
Cues de Bacallà 400/500 Gr.
Caixa de 6 Kg. 55% Glasseig.
Cues dessalades de grans dimensions, amb alt contingut en gelatina. 
Ideals per menú o plats més econòmics.

9,05 €/Kg.

 Ref. GA0071      
Cues de Bacallà 150 Gr.
Caixa de 6 Kg. (3 bosses x 2 Kg.) 55% Glasseig.
Cues dessalades de grans dimensions, amb alt contingut en gelatina. 
Ideals per menú o plats més econòmics.

9,25 €/Kg.

 Ref. GA0003       
Cues de Bacallà 250/300 Gr.
Caixa de 6 Kg. 60% Glasseig.
Cues dessalades d’entre 250/300 Gr., amb alt contingut en gelatina. Ide-
als per menú o plats més econòmics.

8,43 €/Kg.

 Ref. GA0006      
Tacs de Bacallà envasats al buit
Caixa de 6 Kg. 3 bosses x 2 Kg.
Daus de llom ideals per a pinxos, “montaditos” o mitges racions. 
Envasat al buit.

16,99 €/Kg.

 Ref. GA0035      
Bacallà Esqueixat Especial Salat 
Caixa de 5 Kg. 
Tires petites de Bacallà Esqueixat Especial.

18,50  €/Kg.

 Ref. GA0075
Lingot de bacallà 150/180 IQF
Caixa de 3 Kg. 10% Glasseig.
Varietat: Gadus Morhua. Origen: Islàndia
Ideal per a fer al forn.

16,25 €/Kg.

2,76 €
peça aprox.
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Assolim disposem d’atenció telefònica 
especialitzada, i personalitzada per
la família del peix fresc.

Demana-li al teu assessor comercial, 
si vols gaudir aquest servei.

Horari: de 21:30 h a 23:30 h

Un dels nostres valors afegits és tenir una sala de 
manipulació pròpia on podem oferir diferents ti-
pus de preparació del peix: net, filetejat, des es-
catat, a rodanxes, envasat al buit, tot en funció 
del que necessiti per a les seves creacions més 
innovadores i la seva millor conservació.

Recorda de demanar al teu assessor comercial 
quin tipus de preparació vols.
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Ref. PF60444
Corball de Viver 2/3 Kg.
Peces de +/- 2/3 Kg.
Ideal per a fer al forn.

Ref. PF60025
Turbot 1,5/2 Kg.
Peces de +/- 1,5/2 Kg.
Ideal per a fer al forn.

Ref. PF60105
Escopinya 120/150
Caixa d'1 Kg.120/150 unitats/Kg.
Ideal com aperitiu o pimer plat.

Ref. PF60369
Cloïssa Cultiu Gegant 30/50
Bossa d'1 Kg.30/50 unitats/Kg.
Ideal per fer a la marinera.

Ref. PF60021
Orada 300/400
Peces de +/- 300/400 Gr.
Ideal per a fer al forn.

Ref. PF20000
Cues de Tonyina MSC
Safata de +/- 1,5 Kg. aprox.
Ideal per a fer al forn.

Ref. PF60070
Musclo Mitjà 35/45
Malla de 5 Kg. (35/45 unitats/Kg.)
Ideal com a primer plat, o per a fer arrossos, fer a la marinera, bullit etc.

Oferta especial

1,95 €/Kg.
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 Ref. P754
Filet de Bacallà 2a. 500 / 1.000

 Ref. P915
Filet de Bacallà 2a. +1.000

Caixa d’11 Kg. 10% Glasseig.
Bacallà filetejat. Varietat: Gadus morhua.
Ideal per a prepar fregit o la planxa, o al forn.

Caixa d’11 Kg. 10% Glasseig.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia
Ideal per a prepar fregit o la planxa, o al forn.

6,50 €/Kg.

6,39 €/Kg.

0,64 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

0,65 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

 Ref. P107
Filet de Sardina
Caixa de 5 Kg. 20% Glasseig.
Filet de sardina sense espina. 
Varietat: Sardina pilchardus.
Ideal per a preparar per cuinar, al forn, fregida etc.

4,95 €/Kg.

 Ref. P1365
Filet de Lluç 2/4    
Sense pell
Caixa de +/- 14 Kg. 5% Glasseig.
Varietat: Merluccius capensis/paradoxus 
Ideal per a fer al forn.

6,20 €/Kg.

 Ref. P617
Filet de Tilapia 3/5 IQF
Bossa d’1 Kg. 20% Glasseig.
Varietat: Oreochromis niloticus. 
Ideal per a preparar a la planxa.

5,90 €/Kg.

Productes del Mar
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 Ref. P1329
Sípia Neta Marroc 
600/800
Caixa de 6 Kg. 10% Glasseig.
Varietat: Sipia Oficinalis.
Ideal per fer a la planxa.

9,80 €/Kg.

 Ref. P1240
Sípia Neta 5/7

Caixa de 6 Kg. 20% Glasseig.
Varietat: Sipia Oficinalis.

Ideal per fer a la planxa.

9,90 €/Kg.

 Ref. P314
Cloïssa Blanca 60/80
Bossa d’1 Kg. 5 % Glasseig.
Varietat: Meretrix lyrata.
Ideal per a fer arrossos.

3,25 €/Kg.

 Ref. P1150
Tub de Pota Gigas 
200/400
Caixa de 5 Kg. 25% Glasseig. 
Varietat: Dosidicus Gigas.
Ideal per a fer a la planxa, o porcionar per fer 
anelles.

3,70 €/Kg.

 Ref. P1028 
Rodanxa d’Emperador IQF
Caixa de 6 Kg. 20% Glasseig.
Varietat: Xiphias gladius. Origen: Oceà Índic.
Ideal per a fer a la planxa.

6,95 €/Kg.

 Ref. P981
Rodanxa de Lluç Extra Núm 3
Caixa de 6 x 1 Kg. 20% Glasseig.
Varietat: Merluccius capensis.
Ideal per a fer a la planxa

5,80 €/Kg.

Oferta especial

9,95 €/Kg.

 Ref. P1077 
Escamarlà Núm. 4  1a. Especial 26/30
Caixa d’ 1,5 Kg. 10% Glasseig.
Varietat: Nephrops norvegicus. Procedència: Irlanda del Nord.
Ideal per a preparar a la planxa.

 Ref. P266
Llagostinera T Núm. 3  30/40
Caixa de 2 Kg. (30/40 peces/Kg.) 0% Glasseig.
Gamba llagostinera nº3. Factoria. Varietat: Pleoticus muelleri.
Ideal per a fer arrossos.

11,80 €/Kg.
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Burguer Meat Vedella
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Demana la teva tarifa de preus de carn fresca setmanal al teu assessor comercial.

Ref. CAF074
Burguer Meat de Vedella 80 Gr.
Safata de 25 x 80 Gr.
Conservació: Safata d’atmòsfera controlada.

Ref. CAF007
Burguer Meat de Vedella 100 Gr.
Safata de 25 x 100 Gr.
Conservació: Safata d’atmòsfera controlada.

Ref. CAF008
Burguer Meat de Vedella 150 Gr.
Safata de 15 x 150 Gr.
Conservació: Safata d’atmòsfera controlada.

Ref. CAF009
Burguer Meat de Vedella 200 Gr.
Safata de 10 x 200 Gr.
Conservació: Safata d’atmòsfera controlada.

Ref. CAF078
Burguer Meat de Vedella baixa en sal
Safata de 20 x 130 Gr.
Conservació: Safata d’atmòsfera controlada.

(70%)

(70%)

(70%)

(70%)

(70%)

0,54 €/unitat.

1,01 €/unitat. 1,35 €/unitat.

0,88 €/unitat.

0,68 €/unitat.
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Burguer Meat Mixta
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Demana la teva tarifa de preus de carn fresca setmanal al teu assessor comercial.

Ref. CAF069
Burguer Meat Mixta 80 Gr.
Safata de 25 x 80 Gr.
Conservació: Safata d’atmòsfera controlada.

(29,5%) (39%)

Ref. CAF071
Burguer Meat Mixta 150 Gr.
Safata de 15 x 150 Gr.
Conservació: Safata d’atmòsfera controlada.

(29,5%) (39%)

Ref. CAF072
Burguer Meat Mixta 200 Gr.
Safata de 10 x 200 Gr.
Conservació: Safata d’atmòsfera controlada.

(29,5%) (39%)

Ref. CAF070
Burguer Meat Mixta 130 Gr.
Safata de 20 x 130 Gr.
Conservació: Safata d’atmòsfera controlada.

(29,5%) (39%)

Ref. CAF073
Burguer Meat Mixta 100 Gr.
Safata de 12 x 100 Gr.
Conservació: Safata d’atmòsfera controlada.

(29,5%) (39%)

0,46 €/unitat.

0,75 €/unitat.

0,58 €/unitat.

0,86 €/unitat.

1,15 €/unitat.



Carn de Vedella



Demana la teva tarifa de preus de carn fresca setmanal al teu assessor comercial.

Ref. CAF108
Bistec de Vedella Menú 120 Gr.
Bossa de +/- 1,2 Kg. (10 talls x +/- 120 Gr.)
Conservació: envasat al buit.

Ref. CAF025
Bistec de Vedella Tallat 150 Gr.
Bossa de +/- 1,2 Kg. (8 talls x +/- 150 Gr.) +/- 0,4 / 0,6 Cm.
Conservació: envasat al buit.

Ref. CAF123
Entrecot Llom Alt de Vedella amb Os    
Tallat 350/380 Gr.
Safata de +/-2,4 Kg. (6 peces)
Conservació: safata atmòsfera controlada.

Ref. CAF177
Entrecot Llom Baix de Vedella sense Os Tallat
Peça de +/- 6 Kg. (2 safates tallat a 300 Gr./peça)
Conservació: safata atmòsfera controlada.

Ref. CAF039
Xurrasco Davanter de Vedella Tallat
Peça de 2,7 Kg.
Conservació: safata d’atmòsfera controlada.
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Carn Elaborada de Porc
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Demana la teva tarifa de preus de carn fresca setmanal al teu assessor comercial.

Ref. CAF001
Pintxo Garrí
Safata de 2 Kg.
Conservació: envasat al buit.

Ref. CAF051
Orella de Porc Cuita
Safata de +/- 1,5 Kg.
Conservació: safata d’atmòsfera controlada.

Ref. CAF095
Pintxo Moruno
Safata de +/- 1 Kg.
Conservació: envasat al buit.

Ref. CAF097
Pintxo Groc
Safata de +/- 1 Kg.
Conservació: envasat al buit.

 Ref. S2136
Torrezno de Soria Pre Fornejat
Safata d’1,3 Kg. aprox. (25 tires aprox.)
Cansalada de porc, sal i pebre vermell.
Ideal com a tapa.Obrir 10 minuts abans del seu consum.

175 ºC
5 min.

14,63 €/Kg.

8,87 €/Kg.
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Productes Carnis

 Ref. K687
Xurrasco Falda de Vedella

 Ref. K042
Cua de Vacú Tallada

Caixa de 4 Kg.
Peça obtingua al tallar de través la part posterior del costillar.
Ideal per a fer a la brasa.

Caixa de 4 Kg.
Cua de vedella tallada en porcions.
Ideal per a preparar guissada.

8,85 €/Kg.

12,85 €/Kg.
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 Ref. K694
Bistec de Vedella prim per entrepans
Caixa de 3 Kg.
Talls fins de bistec, tallat longitudinalment a tires, procedent de la con-
tra (tapa plana) de la vedella.
Ideal per a preparar entrepans.

12,50 €/Kg.

 Ref. K674
Galta de Vedella sense os

 Ref. C510
Hamburguesa de Vedella 105 Gr.

 Ref. 6087
"Callos" de Vedella

 Ref. C235
Estofat de Vedella

Caixa de +/- 4 Kg.aprox.
Peça noble procedent de l’especejament 
de boví. IQF. Peça desossada.
Ideal per a preparar al forn, guisada, etc.

Caixa de 45 x 105 Gr.
Hamburguesa de vedella 80% amb additius naturals.

Caixa de 5 Kg.
Budell de boví blanc, cuit a daus.

Caixa de 4 Kg.
Carn de boví com a únic ingredient, provinent de la cuixa davantera i 
de la bola, sense os.

10,95 €/Kg.

0,80 €/unitat.

4,55 €/Kg.

9,50 €/Kg.
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 Ref. K523
Quarts del Darrera de Pollastre 300/400
Caixa de 5 Kg.
Part de l’extremitat inferior del pollastre, amb os i amb pell. IQF.
Ideal per a brasa, forn o planxa.

3,55 €/Kg.

 Ref. K129
Pernilets de Pollastre 100/130
Caixa de +/- 4 Kg.
Pernilets  de pollastre 100/130 Gr.
Ideal per a fer al forn.

3,60 €/Kg.

 Ref. 96822
Aletes de Pollastre
Caixa de 4 Kg.
Ales senceres de pollastre amb pell, en format IQF.
Ideal per a preparar com a entrant o pica pica.

3,45 €/Kg.

 Ref. 93526
Rodó de Gall d’indi
Peces de 2 Kg.
Carn de gall d’indi 100%, amb pell.
Ideal per a preparar al forn.

3,99 €/Kg.
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 Ref. K003
Cansalada de Porc Sense Pell Tallada
Caixa de 3 Kg. (47 talls). Envasada al buit.
Cansalada de porc tallada.
Ideal per a fer a la brasa.

6,95 €/Kg.

 Ref. K005
Costella de Porc Tallada a Daus
Caixa de 4 Kg.
Costella de porc tallada a daus.
Ideal per a preparar arrosos.

7,65 €/Kg.

 Ref. 20186
Estofat de Porc Tallat
Caixa de 5 Kg.
Carn de porc tallada a daus.
Ideal per a preparar estofat.

4,80 €/Kg.

 Ref. 6085
Morro de Porc Tallat
Caixa de 5 x 1 Kg.
Morro de porc tallat.
Ideal com a tapa.

3,15 €/Kg.

 Ref. K904
Garró de Porc sencer
Caixa de 5 Kg. (10 peces)
Peça situada entre la unió dels dos ossos de la pota on es forma el 
colze, sense pell. 
Ideal per a preparar guissat o al forn.

3,15 €/Kg.

1,57 €
peça aprox.
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 Ref. C1117
Cinta de Llom 4/6 Kg.
Peces de +/- 4/6 Kg. aprox.
Preparat de cinta de llom amb cordó, envasats al buit, ideal per porci-
onar o filetejar.
Ideal per entrepans.

4,40 €/Kg.

 Ref. K688
Secret de Porc
Caixa de 5 Kg.
El secret és una peça que està en la part interna del llom al costat de la 
maça de la paleta, en el que seria l’aixella del porc.
Ideal per a fer a la brasa.

5,40 €/Kg.

 Ref. C110
Cap de Llom Sencer 3/4 Kg.
Peces de +/- 3/4 Kg. aprox.
Cap de llom sencer. Ideal per a porcionar
Ideal per a preparar al forn o guissat.

4,90 €/Kg.

 Ref. K002
Salsitxes Crues
Caixa de 3 Kg. (36 Gr. unitat aprox.)
Magre i panxeta de porc, aigua, sal i pebre.
Ideal per a entrepans i per fer a la brasa.

7,40 €/Kg.
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 Ref. K671
Topping de Cintes de Bacon Fumat
Safata de 1,5 Kg.
Cansalada sense pell i carn de porc (76%).
Ideal per a preparar Pizzes, amanides, etc.

4,90 €/Kg.

 Ref. PR98
Carn Laminada per Kebab
Caixa de 4 Kg.
Carn de gall dindi (60%), carn de pollastre (11,5%) carn de vedella (6%).
Ideal per a preparar sanvitxos, pizzes, kebabs, etc.

8,35 €/Kg.
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easy

 Ref. 97124
Pizza de Tonyina
Caixa de 6 x 1 Kg. (30 x 40 Cm.)
Pizza al forn de pedra recoberta per salsa de tomàquet i topping de 
tonyina.
Ideal Càterings

4,35 €/unitat.

 Ref. 97123
Pizza de Pernil
Caixa de 6 x 1 Kg. (30 x 40 Cm.)
Pizza al forn de pedra recoberta per salsa de tomàquet i topping de 
pernil.
Ideal Càterings

4,35 €/unitat.

 Ref. 97125
Pizza Margarita
Caixa de 6 x 1 Kg. (30 x 40 Cm.)
Pizza al forn de pedra recoberta de salsa de tomàquet i formatge.
Ideal Càterings

4,35 €/unitat.

200 ºC
10 - 12 min.

200 ºC
10 - 12 min.

200 ºC
10 - 12 min.

Assolim presenta la seva nova marca amb una gran varietat de solucions gastronòmiques, amb la finalitat 
d’optimitzar temps i costos al restaurador, sense minimitzar qualitat ni presència.

Trobareu des d’entrants , fins a primers plats, carns, peixos, postres, etc...

Per a més informació, consulteu al vostre assessor comercial.
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easy

SG0318 - Focaccia Clàssica Barese. Caixa de 5 x 730 Gr. (30 Cm.)

SG0320 - Focaccia Barese Pecorino i Pebre. Caixa de 5 x 780 Gr. (30 Cm.)

SG0321 - Focaccia Calzone amb Ceba. Caixa de 5 x 780 Gr. (30 Cm.)

SG0322 - Focaccia Barese All’Assasina. Caixa de 5 x 730 Gr. (30 Cm.)

SG0323 - Focaccia Barese amb Patata. Caixa de 5 x 730 Gr. (30 Cm.)

 
Focaccia

 
Focaccia

SG0145 - Focaccia amb Oli. 1,2 Kg.

SG0146 - Focaccia amb Ceba. 1,6 Kg.

SG0147 - Focaccia amb Tomàquet Cherry. 1,6 Kg.

SG0148 - Focaccia amb Olives. 1,6 Kg.

SG0149 - Focaccia amb Formatge. 1,8 Kg.

13,70 €/unitat.

17,60 €/unitat.

18,70 €/unitat.

17,70 €/unitat.

8,66 €/unitat.

10,63 €/unitat.

10,63 €/unitat.

9,97 €/unitat.

8,84 €/unitat.

25,30 €/unitat.

Petició prèvia a
24 hores
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 Ref. F7244
Arròs Blanc Cuit
Caixa de 6 x 1 Kg.
Varietat d’arròs llarg vaporitzat que no passa. Per guanyar temps als 
arrossos i paelles o per fer-lo servir en amanides d’arròs. Com que ja 
està cuit, es pot fer servir directament o amb una lleu elaboració.

2,20 €/Kg.

 Ref. B132
Salsa Romesco
Envàs de 1,25 Kg.
Salsa indicada per acompanyar qualsevol tipus de plat, verdures, 
amanides, etc... 
Deixar descongelar, barrejar, i utilitzar.

13.80 €/envàs.

 
Salses per Pasta
Bossa d’1 Kg. (166 pastilles)

B3053 - Salsa 4 Formatges

B3050 - Salsa Bolonyesa

9,75 €/Kg. 6,25 €/Kg.

6,25 €/Kg. 9,75 €/Kg.

150 ºC
2 min.

900 W
1 min.

B3051 - Salsa Carbonara

B3052 - Salsa Funghi

 Ref. 65600
Ou dur en barra
Barra de 300 Gr.
Ou dur en barra, ideal per a prepar amanides.

3,15 €/barra.

Bidó de 40 unitats. (53 / 63 Gr./unitat)
Ou sencer cuit i desproveït de closca.
Pràctic per a la preparació d’entrepans o d’altres plats.
A punt per menjar. Esbandir amb aigua abans de consumir.

 Ref. RF90061
Ou Dur Pelat M

12,15 €/bidó.

0,30 €
unitat aprox.

easy

0,04 €
pastilla aprox.

0,06 €
pastilla aprox.

0,06 €
pastilla aprox.

0,04 €
pastilla aprox.
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 Ref. RF062
Cargol Bover Cuit Pasteuritzat
Bossa de 500 Gr.
Bover (Helix Aspersa). Producte cuit i pasteuritzat, amb tractament tèrmic per a 
esterilització i conservació del producte.
Abocar el líquid i esbandir amb aigua, escórrer, barrejar amb la salsa i coure 15 minuts. 

5,25 €/bossa.

 Ref. RF061
Cargol Cabrilla Cuit Pasteuritzat
Bossa d’1 Kg.
Cabrilla (Otala láctea). Producte cuit i pasteuritzat, amb tractament tèrmic per a 
esterilització i conservació del producte.
Abocar el líquid i esbandir amb aigua, escórrer, barrejar amb la salsa i coure 15 minuts.

5,35 €/Kg.

 Ref. RF010
Albergínia Escalivada
Safata d’1 Kg.
Albergínia escalivada.

7,70 €/safata.

 Ref. RF009
Pebrot Escalivat

Safata d’1 Kg.
Pebrot Escalivat.

6,80 €/safata.

 Ref. RF087
Sardina Anxovada
Envàs de 570 Gr. (40/50 unitats)
Filets de sardina anxovada amb oli vegetal. Consumir directament.

9,25 €/envàs.

easy

 Ref. M129
Ceba Fregida
Caixa de 5 Kg.
Ceba tallada, oli de girasol i sal.
Descongelar el producte en microones. Es pot utilitzar com a guarnició, 
o bé com ingredient de guisos, o en truites i entrepans.

2,85 €/Kg.

Ideal per a preparar escalivades, torrades, amanides, etc.
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Vegetals
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 Ref. V555
Mongeta Perona
Bossa de 2,5 Kg.
Mongeta Perona. Conté una bona quantitat de fibra i és, per tant, un 
aliment ideal en les dietes.

Bossa de 2,5 Kg.
Fulles d’espinacs, netes i escaldades en còmodes porcions a tacs de 
50 Gr.

 Ref. V019
Espinacs Dau

1,30 €/Kg.

180 ºC
5 - 7 min.

0,10 €
ració de 80 Gr.

 aprox.

Bossa de 2,5 Kg.
Patata 52%, pastanaga 35%, pèsol 7% i mongeta verda trossejada 6%.

  Ref. V731
Ensaladilla Extra

0,90 €/Kg.

0,09 €
ració de 100 Gr.

 aprox.
180 ºC
6 min.

Bossa d’1 Kg.
Agaricus bisporus, Lentinula edodes, Pleurotus ostreatus, Pholiota
nameko i Suillus luteus. No cal descongelar per al seu ús..

Bossa d’1 Kg.
Boletus grup edulis. Boletus madurs trossejats a daus.
No cal descongelar per al seu ús.

 Ref. V264
Barreja de Bolets

 Ref. V261
Ceps a Trossos de 1a.

3,80 €/Kg. 10,95 €/Kg.

180 ºC
5 - 7 min.

180 ºC
5 - 7 min.

0,30 €
ració de 80 Gr.

 aprox.
0,88 €

ració de 80 Gr.
 aprox.

Bossa de 2,5 Kg.
Carxofes tallades a quarts.

 Ref. V1024
Carxofa Trossejada

3,30 €/Kg.

180 ºC
5 - 7 min.

0,26 €
ració de 80 Gr.

 aprox.

1,25 €/Kg.

Oferta especial

 Ref. V8039
Patata Dolça Moniato
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Patates dolces a daus que es preparen a partir de Ipomea batates L.

3,25 €/Kg.

100 ºC
6 - 7 min.

0,32 €
acompanyament 

de 100 Gr. aprox.
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Patates

 Ref. V210
Patata Dollar
Caixa de 4 x 2,5 Kg
Rodanxes de patata, pre fregides i ultracongelades fàcils i ràpides de 
preparar.

2,45 €/Kg.

0,24 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.
175 ºC
5 - 7 min.

 Ref. V202
Patata 6 x 6 Julienne
Caixa de 5 x 2,5 Kg.
Patata llarga i de tall fi orientada a la restauració ràpida. Tall de 6 x 6.

2,20 €/Kg.

0,22 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

175 ºC
5 - 7 min.

 Ref. V203
Patata Dau Fines Herbes
Caixa de 5 x 2,5 Kg.
Daus de patata condimentats amb un arrebossat cruixent a base d’all i 
herbes. Prefregides i ultracongelades.

2,55 €/Kg.

0,25 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.
175 ºC
5 - 7 min.

 Ref. V208
Patata Brava
Caixa de 5 x 2,5 Kg.
Patates amb la mida i el tall autèntic de la patata brava.

2,40 €/Kg.

0,24 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

175 ºC
5 - 7 min.

 Ref. V752
Moniato Sweet Potato 11x11
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Patata dolça de tall 11 × 11 mm, amb un cruixent arrebossat.

5,45 €/Kg.

175 ºC
3 - 4 min.

0,54 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.
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 Ref. 70040
Patata Crisscuts + sabor
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Tenen la forma patentada acanalada doble de CrissCut®, que atreu
l’atenció de el client i les fa més divertida.

3,25 €/Kg.

0,32 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

175 ºC
3 - 4 min.

 Ref. V066
Patata 6 x 6 Stealth
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Patata fregida amb un fi arrebossat especial. 
Conserven la calor cinc vegades més que les patates fregides normals.

2,55 €/Kg.

0,25 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

175 ºC
3 - 4 min.

 Ref. 70070
Patata 9 x 9 Stealth Fries
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Els nostres Stealth Fries tenen un recobriment patentat que les fa 
més cruixents que les patates fregides i les manté càlides.

2,45 €/Kg.

175 ºC
3 - 4 min.

0,24 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

175 ºC
3 - 4 min.

 Ref. V735
Patata Favorita 9x9
Caixa de 5 x 2,5 Kg.
Patata de tall 10 Mm. recte, prefregida.

0,13 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

1,35 €/Kg.

Oferta especial

 Ref. S2415
Patates Fregides Palla
Caixa de 2 Kg. (2 x 1 Kg.)
Patata fregida palla amb sal.

5,55 €/Kg.



38

Productes Veggie

 Ref. 4115
Picada Vegana
Bossa de 2 Kg.
La picada vegana de GARDEN GOURMET®, és versàtil i està pre-
cuinada, així que pots preparar-la fàcil i ràpidament com les recep-
tes de carn picada tradicionals. Cada país té receptes tradicionals 
amb carn picada i ara podràs recrear-les amb la nostra carn picada 
vegetal que t’oferirà la mateixa experiència, sabor i textura que amb 
la carn real. Elaborada amb ingredients vegetals, és rica en prote-
ïnes i una bona font de fibra. La nostra carn picada vegetal es pot 
fer servir en moltes receptes noves i plats tradicionals, com en la-
sanya, pasta bolonyesa, pastís de carn, verdures farcides, kebabs 
o xili amb carn.

180 ºC
4 min.

11,20 €/Kg.

Kit New york better, estarà format per una caixa on s'inclourà:
1 caixa de 48 salsitxes (4 Kg.) Vegan Hot Dog 83 Gr.
1 bossa 0,2 Kg. Crunchy Onion.
2 pots de 0,5 Kg. cadascun de Ketchup Genuine HD of America.
1 pot de 0,5 Kg. de Mostassa Genuine HD of America.
1 paquet de 50 unitats 0,25 Kg. de Hot Dog holder Better Balance.

  Ref. CF0202
Kit Hot Dog Vegà 48 unitats

1,75 €/unitat.

INGREDIENTS
PRODUCTE VEGÀ A BASE DE PROTEÏNA DE PÈSOLS.
Ingredients: Aigua, proteïna de pèsol, oli de gira-sol, sal, extracte de llevat, 
espècies, extracte d'espècies, aromes, maltodextrina, dextrosa, sucre cara-
mel·litzat, aroma de fum.
Pot contenir traces de SOJA, FESTIT, OU, LLET, SÈSAM, MOSTASSA I API

CEBA FREGIDA CRUIXENT
Ingredients: Ceba (per a la producció de 100 Gr. de ceba fregida s'utilitzen 
220 Gr. de ceba), oli de palma, farina de BLAT, sal.

SALSA KETCHUP
Ingredients: Aigua, puré de tomàquet, vinagre, sucre, xarop de glucosa, sal, 
i espècies.

SALSA MOSTASSA.
Ingredients: Aigua, vinagre, espècies (llavor de mostassa (30%), cúrcuma, 
pebre vermell, all i clau), sucre, sal, aromes, extracte d'espècies.

0,90 €
ració de 90 Gr.

 aprox.

Novetat

150 ºC
6 - 8 min.
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 Ref. 4956
Mandonguilla Vegana
Bossa de 2 Kg.
Els Nuggets Vegetarians de GARDEN GOURMET® són un gran reclam entre els nens i els 
adults, donant el mateix gust i experiència que els nuggets tradicionals. Elaborats amb 
ingredients d’origen vegetal, són rics en proteïnes i proporcionen una bona font de fibra. 
Els Nuggets vegetarians estan precuinats i es poden escalfar fàcilment al forn i servir com 
a plat principal o com acompanyant. La versatilitat és infinita.

200 ºC
9 min.

175 ºC
7 min.

12,17 €/Kg.

14,57 €/Kg.

10,45 €/Kg.

 Ref. 9524
Filet Empanat Vegà
Caixa de 2 Kg. (90 Gr./unitat)
Els filets empanats vegetals de GARDEN 
GOURMET® combinen una capa de molla cruixent per fora amb un gust tendre i sucós a 
dins, que sap i fa olor de escalopa de pollastre autèntic. Amb un alt contingut de proteïnes 
i bona font de fibra, el filet arrebossat d’origen vegetal és un deliciós substitut vegetarià del 
pollastre que et permetrà preparar molts plats.

180 ºC
12 - 15 min.

150 ºC
6 - 8 min.

 Ref. 8145
Nugget Vegà
Bossa de 2 Kg.
Elaborats amb ingredients d’origen vegetal, són rics en proteïnes i proporcionen una bona 
font de fibra. 
Els Nuggets vegetarians estan precuinats i es poden escalfar fàcilment al forn i servir com 
a plat principal o com acompanyant. La versatilitat és infinita.

180 ºC
12 - 15 min.

150 ºC
6 - 8 min.

11,20 €/Kg.

 Ref. 4119
Falafel de Remolatxa
Bossa de 8 Kg. (20 Gr./unitat)
El Falafel de Remolatxa és la perfecta fusió entre sabors mediterranis i cigrons amb una 
autèntica barreja d'herbes per proporcionar un deliciós entrant, guarnició o plat principal. 
Una font de proteïnes i fibra, ofereixen una excel·lent alternativa a base de proteïna vegetal. 
Serveix-lo amb pa de pita, acompanyat d'una amanida i salsa de iogurt o només amb format-
ge de cabra per donar-li un toc culinari saborós.

200 ºC
10 - 12 min.

150 ºC
6 - 8 min.

0,22 €
unitat de 20 Gr.

 aprox.

0,94 €
unitat de 90 Gr.

 aprox.
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Bossa d’1 Kg.
Tempura de verdures amb un arrebossat únic a base d’una barreja de farina d’arròs, de 
blat de moro i de blat, s’aconsegueix una cobertura fina i una textura molt cruixent.

  Ref. V8028
Mix de Verdures en Tempura 200 ºC

10 min.

180 ºC
2 - 3 min.

8,25 €/Kg.

  Ref. F3754
Tires Estil Americà 0% Pollastre
Caixa de 2 Kg. (27,6 Gr./unitat) 72 unitat /caixa aprox.
Descobreix les Tires Estil Americà 0% Pollastre de Findus, una excel·lent alternativa vega-
na i flexitariana, per el teu menú.
Fets a partir de proteïna de pèsol i blat amb espècies, empanades, prefregides i ultracon-
gelades.

220 ºC
12 min.

180 ºC
4 min.

0,41 €/unitat.

  Ref. R2853
Mini Mandonguilla Vegetal
Caixa de 4 x 1 Kg. (14/16 Gr.)
Mandonguilles 100% vegetals elaborades amb el 30% de soja, 38% de quina, 8% de pas-
tanaga i 8% de ceba.

170 ºC
12 - 13 min.

180 ºC
2 - 3 min.

0,10 €/unitat.

Caixa de 6 x 1 Kg.
Els Falafels s’elaboren a partir de la varietat Cicer arietinum L per als cigrons, Zea mais L 
succharata per al blat de moro dolç, Cucurbita pepo L per al carbassó i cuinats, prefregits 
i congelats.

  Ref. V8038
Veggie Snack Falafel

6,95 €/Kg.

180 ºC
3 min.

210 ºC
8 min.

0,69 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

10,35 €/Kg.

180 ºC
4 min.

 Ref. R023
Croqueta SENSE Pollastre
Caixa de 4 x 500 Gr. (35 Gr./unitat)
Croquetes vegetals elaborades amb proteina de blat, amb un sabor i textura típics del 
pollastre a l’ast. Gaudeix del Veggie sense renunciar al sabor ni a la textura de la carn.

0,36 €
unitat de 35 Gr.

 aprox.

0,66 €
ració de 80 Gr.

 aprox.
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 Ref. RF068
Llenques Veganes Tipus Cheddar
Caixa de 3 x 330 Gr.
Amb fruits secs i proteïna vegetal alt en vitamina B12, font de calci 
i vitamina D.
Gust a Cheddar.

3,32 €/paquet 330 Gr.

 Ref. RF071
Ratllat Vegà Tipus Mozzarella
Caixa de 4 x 250 Gr.
Amb fruits secs i proteïna vegetal alt en vitamina B12, font de calci 
i vitamina D.
Gust a Mozzarella.

2,67 €/paquet 250 Gr.

 Ref. RF065
Ratllat Vegà Tipus 4 Formatges
Caixa de 4 x 250 Gr.
Amb fruits secs i proteïna vegetal alt en vitamina B12, font de calci 
i vitamina D. sabor Cheddar + Gouda 
Mozzarella + Roquefort.

3,12 €/paquet 250 Gr.

 Ref. RF067
Llenques Veganes Tipus Mozzarella
Caixa de 3 x 330 Gr.
Amb fruits secs i proteïna vegetal alt en vitamina B12, font de calci 
i vitamina D.
Gust a Mozzarella.

3,33 €/paquet 250 Gr.

 Ref. RF066
Daus Vegans tipus 3 Formatges
Caixa de 4 x 250 Gr.
Amb fruits secs i proteïna vegetal alt en vitamina B12, font de calci 
i vitamina D. 
Gust a Cheddar + Gouda + Mozzarella

2,61 €/paquet 250 Gr.
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Precuinats
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 Ref. 30320
Caneló de Carn sense Beixamel
Caixa de 120 unitats. (40 Gr. unitat).
Canelons sense beixamel, elaborats amb fines làmines de pasta, de carn de vede-
lla, porc i au, ceba, pastanaga, una mica de nou moscada i pebre. Afegir beixamel 
al gust. Afegir beixamel i formatge.

0,17 €/unitat.

200 ºC
35 min.

800 W
10 - 12 min.

 Ref. R772
Caneló d’Espinacs sense Beixamel
Caixa de 100 unitats. (42 Gr. unitat).
Canelons farcits amb un 18% d’espinacs, panses de Corint i pinyons, i 
un toc de nou moscada. Afegir beixamel i formatge.

0,23 €/unitat.

200 ºC
35 min.

800 W
10 - 12 min.

 Ref. R761
Caneló de Carn Gratinat
Caixa de 12 x 300 Gr.
Amb un farcit del 16% de les millors carns de vedella, au i porc i un lleu-
ger bany de beixamel, s’elaboren aquests deliciosos canelons.
Acabats amb un cremós formatge fos.

2,07 €/safata de 300 Gr.

200 ºC
35 min.

800 W
10 - 12 min.

200 ºC
25 - 30 min. Ref. PR986

Caneló de Carn Hostaleria sense Beixamel
Caixa de 100 unitats. (40 Gr. unitat).
Producte precuinat ultracongelat de forma cilíndrica, farcit de carn i embolicat per 
pasta alimentària d’aproximadament 40 Gr., a granel. 
Percentatges ingredients aproximats: farciment 64% i pasta 36%.
Afegir beixamel i formatge.

0,13 €/unitat.

 Ref. PR626 
Caneló de Tonyina sense Beixamel
Caixa de 120 x 45 Gr.
Tonyina (55%), tomàquet fregit, ceba, mantega, midó de blat de moro, formatge, 
soja (no OGM), pa ratllat, sal, all i espècies.
Afegir beixamel i formatge.

0,41 €/unitat.

200 ºC
25 - 30 min.
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 Ref. R421
Lasanya Bolonyesa Gratinada
Caixa de 12 x 300 Gr.
Lasanya Bolonyesa gratinada amb beixamel.

2,10 €/safata de 300 Gr.

 Ref. 32330
Lasanya Bolonyesa Sense Beixamel
Caixa de 30 x 175 Gr.
Elaborada amb fines làmines de pasta “al dente” amb una barreja
de carn de gran qualitat. Llesta per afegir salsa beixamel o qualsevol 
altra salsa.

1,25 €/safata de 175 Gr.

 Ref. 32332
Lasanya Vegetal Sense Beixamel
Caixa de 30 x 175 Gr.
Delicioses làmines de pasta “al dente” acompanyades pels espinacsi 
hortalisses més fresques. Llesta per afegir salsa beixamel o qualsevol 
altra salsa.

1,25 €/safata de 175 Gr.

 Ref. R73613
Lasanya de Vedella
Caixa de 2 x 2 Kg.
Delicioses làmines de pasta ”al dente” farcides amb un 12% de carn 
de vedella, tomàquet, ceba i espècies, amb un suau bany de beixamel i 
acabades amb una fina capa de formatge fos. 

6,10 €/Kg.

 Ref. R28
Lasanya Vegetal
Caixa de 3 x 2 Kg.
Delicioses làmines de pasta ”al dente” acompanyades pels espinacs 
més frescos, boníssimes hortalisses i una deliciosa beixamel amb for-
matge a l’estil parmesà.

3,80 €/Kg.

 Ref. R418
Lasanya Vegetal
Caixa de 12 x 300 Gr.
Fines làmines de pasta “al dente” i amb un farciment a base d’espinacs, 
albergínia, ceba, carbassó, pastanaga, tomàquet i pebrots, i un toc de 
beixamel i el seu acabat gratinat de formatge emmental.

200 ºC
35 min.

200 ºC
35 min.

200 ºC
35 min.

200 ºC
35 min.

200 ºC
35 min.

200 ºC
35 min.

800 W
10 - 12 min.

800 W
10 - 12 min.

800 W
10 - 12 min.

800 W
10 - 12 min.

800 W
10 - 12 min.

800 W
10 - 12 min.

1,22 €
ració de 200 Gr.

 aprox.

0,76 €
ració de 200 Gr.

 aprox.

1,99 €/safata de 300 Gr.
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 Ref. R238
Mussaka amb Beixamel
Caixa de 2 x 2 Kg.
Ceba, albergínia (13%), carbassó, carn de boví (5%), pastanaga, pa rat-
llat, espècies. Pot deixar descongelar prèviament el producte entre 5-6 
hores.

 Ref. R715
Mussaka Gratinada
Caixa de 12 x 300 Gr.
Albergínia (28%), ceba, carbassó, carns de boví i porc, tomàquet, oli de 
gira-sol, formatge fos, mantega, carn de pollastre separada mecànica-
ment, pa ratllat, suc de tomàquet, sal, vi, greix animal, espècies, llevat.

 Ref. P591
Carbassó Arrebossat
Caixa de 5 x 1Kg.
Carbassó (42%), farina de blat, oli de gira-sol, sal, llevat, espessidor.

3,25 €/Kg.

200 ºC
55 min.

200 ºC
55 min.

4,95 €/Kg.

180 ºC
2 - 3 min.

 Ref. P594
Albergínia Arrebossada
Caixa de 5 x 1Kg.
Albergínia (40%), farina de blat, oli de gira-sol, sal, llevat, espessidor.

3,50 €/Kg.

180 ºC
2 - 3 min.

 Ref. F3745
Pebrot tires Brasa
Bossa d’1 Kg.
Pebrots (Capsicum annuum).Tallats a tires d’aproximadament de 6 mm 
d’ample, a continuació es ruixen amb oli de gira-sol, es rosteixen en forn.

4,90 €/Kg.

180 ºC
7 min.

180 ºC
15 min.  Ref. F3748

Patata Rostida
Bossa d’1 Kg.
Patates acuradament seleccionades i rentades, de textura agradable i 
sabor tradicional. Són tallades a rodanxes homogènies conservant la 
pell i rostides a la graella.

3,35 €/Kg.

180 ºC
2 - 3 min.

200 ºC
15 min.

750 W
5 min.

1,48 €
ració de 300 Gr.

 aprox.

2,50 €/safata de 300 Gr.
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 Ref. 91100
Llibrets de Llom Empanat
Caixa de 4 Kg. (8/11 peces/Kg.)
Dos deliciosos talls de llom adobat (45%) 
embolicants de formatge (9%) 
i embotit de magre de porc (9%).

7,99 €/Kg.

175 ºC
5 min.

0,80 €
unitat de 100 Gr.

 aprox. Ref. 91091
Flamenquines York
Caixa de 2,88 Kg.
Tall de embotit de magre de porc 
enrotllat sobre un farciment 
de carn de porc picada.
Ideals com aperitiu.

5,95 €/Kg.

175 ºC
5 min.

 Ref. PR54
San Jacobo
Caixa de 4 x 1 Kg.
Embotit (37 %), carn de pollastre i carn de porc amb un suau arrebossat.
Ideal com a segon plat.

2,95 €/Kg.

180 ºC
2-3 min.

Caixa de 4 x 1 Kg. (35 Gr./unitat)
Fetes amb un 12% de bacallà d’alta qualitat en la seva farcit, ceba i un 
toc d’espècies.
Ideals com a tapa o guarnició.

 Ref. R734
Croqueta de Bacallà

4,50 €/Kg.

180 ºC
3 min.

 Ref. R750
Croquetes d’Espinacs
Caixa de 4 x 1 Kg. (35 Gr./unitat)
Per a tots aquells que volen gaudir d’una croqueta vegetal d’alta quali-
tat, oferim les nostres croquetes d’espinacs amb panses i pinyons. 
Amb un 26% d’espinacs 
al seu farcit, aquestes 
croquetes tenen un aca-
bat artesanal i arrodonit. 
Ideals com a tapa o 
guarnició.

4,50 €/Kg.

 Ref. R736
Croquetes de Pernil
Caixa de 4 x 1 Kg. (35 Gr./unitat)
Barrejant pernil curat i pernil dolç per aconseguir 
un contrast de gustos inimitable, aconseguim 
les nostres croquetes de pernil.
Amb un 13% de matèria noble al seu farcit, 
són cruixents per fora i cremoses per dins. 
Excel·lents per picar i tapejar 
o com a guarnició.

4,50 €/Kg.

180 ºC
4 - 5 min.

180 ºC
4 - 5 min.

0,16 €
Unitat de 35 Gr.

 aprox.

0,16 €
Unitat de 35 Gr.

 aprox.

 Ref. R652
Croquetes de Pollastre
Caixa de 4 x 1 Kg. (35 Gr./unitat)
Les nostres croquetes de pollastre 
estan elaborades amb carn de pollastre (14%), 
sense cap altre tipus de carns afegides.
Per a la seva beixamel, utilitzem 
llet fresca pasteuritzada.
Ideals com a tapa o guarnició.

4,50 €/Kg.

180 ºC
4 - 5 min.

0,16 €
Unitat de 35 Gr.

 aprox.

0,16 €
Unitat de 35 Gr.

 aprox.

 Ref. A254
Rodanxa de Lluç Arrebossat
Caixa de 4 Kg. (43 peces aprox.)
Lluç (74%), farina de blat, aigua, oli de girasol i ou sencer en pols.
Sense espines.
Ideal com a entrant o aperitiu.

6,40 €/Kg.

180 ºC
4 - 5 min.

0,59 €
unitat de 93 Gr.

aprox.
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 Ref. PR55
Crestes de Tonyina
Caixa de 3 Kg. (96 unitats x 31 Gr./unitat)
Massa tipus full, farcida de tonyina, pebrot, 
ceba i tomàquet.
Ideals com aperitiu.

3,95 €/Kg.

175 ºC
6 min.

 Ref. PR823
Nuggets en Tempura
Caixa de 12 x 1 Kg. (22 Gr./unitat aprox.)
Carn de pollastre (47%) picada, formada, cui-
nada, coberta amb tempura, prefregida i ultra-
congelada.
Ideals com aperitiu o pica pica.

5,95 €/Kg.

175 ºC
3 min.

 Ref. 762
Rollets de Primavera 
Caixa de 100 X 40 Gr.
Farciment (65%): Col (51%), pastanaga (12%), 
ceba (8%), patata, mongetes verdes, proteïna 
de soja, oli de sèsam, sucre, sal, patata, salsa 
de soja, vi, espècies.
Ideals com aperitiu.

5,25 €/Kg.

175 ºC
6 min.

0,59 €
Unitat de 35 Gr.

 aprox.

0,13 €
Unitat de 30 Gr.

 aprox.

 Ref. D604
Croquetes de Pollastre Sense Gluten
Caixa de 4 x 500 Gr. (35 Gr./unitat)
Pollastre, LLET, margarina, greixos vegetals, aigua, sal, farina de blat 
de moro, pa ratllat sense gluten, OU líquid pasteuritzat i ceba.
Ideals com a tapa o guarnició.

16,80 €/Kg.

180 ºC
4 - 5 min.  Ref. PR982

Bunyol de Bacallà Sense Gluten
Caixa de 12 x 500 Gr. (30 Gr./unitat)
Patata, bacallà (17 %) (bacallà i sal), ou, julivert i all.
Ideals com a tapa o guarnició.

4,20 €/Kg.

180 ºC
4 - 5 min.

 Ref. D605
Caneló de Carn amb beixamel Sense Gluten
Caixa de 12 x 300 Gr. (3 unitats/safata)
Canelons farcits de carn amb salsa beixamel, Sense Gluten.

3,25 €/safata de 300 Gr.

Productes Sense Gluten

0,12 €
Unitat de 31 Gr.

 aprox.

0,13 €
Unitat de 22 Gr.

 aprox.

0,21 €
Unitat de 40 Gr.

 aprox.
Novetat
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 Ref. LB030
Salsa “Parrilla”
Envàs de 750 Ml.
És una salsa ideal per a carns a la graella, patates i pel Pulled 
Pork.

6,50 €/envàs.

 Ref. LB032
Salsa Mostassa
Envàs de 750 Ml.
La Salsa de Mostassa Leo Boeck, és la salsa de mostassa ide-
al per als teus Frankfurts, Bratwurst i hamburgueses. El sabor 
original de la Salsa de Mostassa dels Frankfurts.

 Ref. LB031
Salsa Tomàquet
Envàs de 750 Ml.
La famosa Salsa de Tomàquet de Leo Boeck amb el toc picant, 
l’original dels locals tipus Frankfurt. Pot de 250 ml.

 Ref. LB033
Salsa Brava
Envàs de 750 Ml.
La Salsa Bravaapat Leo Boeck, és la salsa de les famoses “pa-
tates Braves”, una de les tapes més sol·licitades als nostres 
bars.

5,30 €/envàs.

6,50 €/envàs.5,30 €/envàs.
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 Ref. LB010
Malagueña 120 Gr.
Bossa de 9 x 120 Gr. (20 Cm.)
Embotit escaldat. Botifarra amb ceba
Carn 100% de porc. Tripa natural de porc.
Salsitxa típica de Malaga, coneguda també com “morcilla”.

8,21 €/bossa.

0,91 €
unitat

 Ref. LB029
Tacos de Carn de Pinxo
Envàs de +/- 1 Kg. Envassat al buit.
Carn adobada per a preparar entrepans, tapes, etc.

7,99 €/Kg.

0,72 €
ració de 90 Gr.

 Ref. LB013
Salsitxa Moruna 80 Gr.
Bossa de 12 x 80 Gr. (22 Cm.)
Salsitxa cuita de “Pinchos Morunos”.

8,62 €/bossa.

0,72 €
unitat

 Ref. LB015
Chistorra 52 Gr.
Bossa de 13 x 52 Gr. (22 Cm.)
La xistorra Leo Boeck, és un xoricet lleugerament picant, amb un in-
tens color vermell i molt gustós. Elaborat amb carn 100% de porc i 
embuti en budell natural de xai, de màxima qualitat. És un embotit 
típic de Navarra i el País Basc.

5,68 €/bossa.

0,44 €
unitat

 Ref. LB014
Botifarra Perol 120 Gr.
Bossa de 9 x 120 Gr. (20 Cm.)
La Botifarra del Perol és un producte original de la zona de l’Empor-
dà. Elaborada segons la recepta tradicional, porta carn de porc (conté 
careta i llengua) amanida amb sal i pebre, i embotida en budell natural 
de porc.

7,65 €/Kg.

0,85 €
unitat



50

Embotits
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 Ref. CF0061
Bacon amb Pell Tallat
Safata de +/- 1,1 Kg. aprox. Envasat al buit.
Bacon cuit llescat en paquet d’1,1 Kg, per fer més fàcil l’elaboració 
d’entremesos i entrepans, etc.

8,35 €/Kg.

 Ref. CF0104
Bacon Sense Pell Tallat

Peça de +/-1 Kg. aprox. ( 2 x 20 llesques).
Embotit de bacon sense pell tallat.

Ideal per a preparar entrepans calents de tot tipus.

8,55 €/Kg.

 Ref. CF0017
Xoriço Tallat Extra
Safata de 1 Kg.
Xoriço llescat.
Ideal per a preparar entrepans, amanides, etc.

9,89 €/safata.

 Ref. CF0018
Llonganissa Tallada Extra
Safata de 1 Kg.
Llonganissa llescada.
Ideal per a preparar entrepans, amanides, etc.

9,89 €/safata.

 Ref. CF0144
Fuet Gran Selección
Caixa de 12 x 150 Gr.
Fuet envassat en Flow-Pack macroperforat.
Peces de 150 Gr. + 20 Gr. gratis. 170 Gr. en total.

2,12 €/unitat.

 Ref. CAF083
Xistorretes al Buit
Bossa de +/- 1,5 Kg. (+/- 2 / 3 Cm unitat.)
Conservació: envasat al buit.

Demana la teva tarifa de preus de carn 
fresca setmanal al teu assessor comercial.

 Ref. CAF030
Morcilla de Ceba 
Safata de  +/- 2,5 Kg.  
Conservació: safata atmòsfera controlada.
Demana la teva tarifa de preus de carn fresca setmanal al teu assessor comercial.
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24,95 €/Kg.

Oferta especial
 Ref. CF0005

Centre de Pernil Ibèric Extremadura
Peça de +/- 5 Kg. Aprox.
Centre de pernil ibèric d’enceball D.O. Extremadura.
Net de pell i en presentació natural.

 Ref. CF0016
Pernil Curat Tallat
Safata de 500 Gr. (30 llesques x safata).
Ideal per a rotllets, torrades o pinxos mar i muntanya.

7,25 €/safata.

 Ref. CF0143
Pernil Cuit Tot Sabor 11x11
Peça de 4 Kg.
El seu format d’11 x 11 el fa especialment indicat per a fer sandvitxos de 
tot tipus o per a preparar amanides, o fins i tot entrants.

6,67 €/Kg.

 Ref. CF0026
Pernil Cuit Tallat Extra
Safata d’1 Kg.
Pernil cuit llescat per fer més fàcil l’elaboració d’entremesos i entrepans.

9,19 €/Kg.

 Ref. CF0039
Gall d’Indi Tallat
Safata d’1 Kg.
Pit de gall d’indi llescat.
Ideal per a preparar entrepans i amanides.

8,99 €/Kg.
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 Ref. CAF102
Bisbe Blanc 
Peça de  +/- 500 Gr.  
Conservació: Envasat al buit.

 Ref. CAF044
Botifarra Blanca
Peça de  +/- 270 Gr.  
Conservació: Envasat al buit.

 Ref. CAF101
Botifarra Blanca Faves
Peça de  +/- 280 Gr.  
Conservació: Envasat al buit.

 Ref. CAF103
Botifarra Catalana
Peça de  +/- 500 Gr.  
Conservació: Envasat al buit.

 Ref. CAF099
Botifarra Negra Faves
Peça de  +/- 280 Gr.  
Conservació: Envasat al buit.

 Ref. CAF104
Botifarra d’Ou
Peça de  +/- 280 Gr.  
Conservació: Envasat al buit.

 Ref. CAF100
Bisbe Negre 
Peça de  +/- 500 Gr.  
Conservació: Envasat al buit.

 Ref. CAF045
Botifarra Negre 
Peça de  +/- 270 Gr.  
Conservació: Envasat al buit.

Demana la teva tarifa de preus de carn fresca setmanal al teu assessor comercial.

3,54 €/peça.

1,87 €/peça.

1,94 €/peça.

3,87 €/peça.

3,26 €/peça.

1,66 €/peça.

1,72 €/peça.

1,94 €/peça.
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EXPERIÈNCIES 
GASTRONÒMIQUES 
GENUINAMENT ITALIANES
Des del 1850 Fiorucci encarna els valors de l'es-
perit italià amb passió i orgull i ofereix una singular 
experiència italiana als consumidors en més de 60 
països.

Fiorucci és present en totes les categories més 
importants de carns fredes: mortadel·la, salsitxes, 
salsitxes, pernil cuit i rostit, pernil sec i altres espe-
cialitats de carns curades, que ofereixen produc-
tes italians únics i autèntics.
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Prosciutto
és el terme italià per al pernil”, el producte de 
la xarcuteria italiana més conegut al món

Es caracteritza pel color homogeni i el sabor
inconfusible

El prosciutto s'elabora a partir de la pota d'un 
porc o senglar

Centre de pernil de Parma envasat a buit amb 
xarxa i etiquetatge

El prosciutto cru tallat se serveix sovint a la 
cuina italiana com a entrant, envoltat de gris-
sini

Pot incloure's en una salsa de pasta simple 
feta amb nata, o en plat toscà de tagliatelle i 
verdura.

Es usa en farcits per a altres carns, com la ve-
della, com embolcall per a filets, en un pa farcit 
o sobre pizzes

El prosciutto se serveix sovint en sandvitxos i 
Panini a vegades en una variant de l'amanida 
caprese, amb alfàbrega, tomàquet i mozzarella 
fresca.

 Ref. CF0096
Prosciutto Cotto
Peça de +/- 3,5 Kg.
Pernil cuit ideal per a entrepans, sanvitxos i com a toppig per a cuinar.
No conté fosfats, gluten ni lactosa.

7,15 €/Kg.

 Ref. RF091
Contadino Prosciutto Cru
Peça de +/- 6 Kg. aprox.
Curació màxima de 14 mesos.
Sense Gluten.

9,10 €/Kg.

 Ref. RF092
Speck Mic
Peça de +/- 2,5 Kg. aprox.
Curació màxima de 14 mesos.
Sense Gluten.

8,75 €/Kg.

 Ref. RF089
Prosciutto di Parma
Peça de +/- 8 Kg. aprox.
Curació màxima de 14 mesos.

16,15 €/Kg.

 Ref. RF090
Prosciutto di San Daniele
Peça de +/- 8 Kg. aprox.
Curació màxima de 14 mesos

17,45 €/Kg.
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Salame
Embotit que s'elabora amb una barreja
de carns assaonades a l'estil italià, que
posteriorment es cura a l'aire lliure.

 Ref. RF095
Salame Napoli
Peça de +/- 1,5 Kg. aprox.
Sense Gluten.

10,59 €/Kg.

 Ref. RF096
Salame Picante
Peça de +/- 1,4 Kg. aprox.
Sense Gluten.

10,20 €/Kg.

 Ref. RF103
Salame Milano
Peça de +/- 1,5 Kg. aprox.
Sense Gluten.

9,79 €/Kg.

Bresaola
S' elabora amb carn de vedella, que després de 
ser condimentada, es cura durant dos o tres 
mesos, resultant un embotit de sabor suau i 
amb una textura ideal.

Mitja peça d'embotit de carn de boví curat, 
tipus cecina, envasat al buit.

 Ref. RF093
Bresaola Punta Danca
Peça de +/- 1,5 Kg. aprox.
Sense Gluten.

25,99 €/Kg.

 Ref. RF094
Bresaola Sottofesa
Peça de +/- 2,5 Kg. aprox.
Sense Gluten.

21,55 €/Kg.

 Ref. RF097
Spianata Piccante
Peça de +/- 2 Kg. aprox.
És un salami típic de Lazio, elaborat amb les millors carns magres del 
porc italià. L'assecat i la maduració, que té lloc en gàbies especials, 
donen a aquest salami la seva forma característica ovalada.

10,59 €/Kg.
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Mortadella
La mortadel·la italiana de Bolonya és una deli-
catessen, un producte amb tanta qualitat
en els seus ingredients i condiments, que és 
molt valorada a la cuina de tot el món.

 Ref. RF099
Mortadella Bologna IGP amb Pistatxo
Peça de +/- 5 Kg. aprox. 
(250 Mm. de llarg x 175 de diàmetre.)
Amb pistaxo.

7,45 €/Kg.

 Ref. RF098
Guanciale Alla Amatriciana
Peça de +/- 1 Kg. aprox. 
Carrillada de porc assaonada, curada i fumada.
Sense Gluten.

11,84 €/Kg.

 Ref. RF101
Pancetta Arrotolata
Peça de +/- 3,5 Kg. aprox. Sense Pell.
Panxeta de porc sense pell, enrotllada 
i embotida en una tripa sintètica 
i una xarxa.

10,20 €/Kg.

 Ref. RF100
Mortadella Divina amb Pistatxo
Peça de +/- 5,5 Kg. aprox. 
(250 Mm. de llarg x 175 de diàmetre.)
Amb pistaxo.

6,64 €/Kg.

 Ref. RF102
Copa del Norcino
Peça de +/- 2 Kg. aprox. (350 Mm. de llarg x 100 de diàmetre.)
Cap de llom envasat de buit.
Sense Gluten.

11,90 €/Kg.

 Ref. RF104
Rostello Porchetta Puro Suino
Peça de +/- 4 Kg. aprox.
A la tradicional cuina italiana, aquesta carn es rosteix al forn
i s'aromatitza amb diverses herbes i espècies.

10,85 €/Kg.
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Productes Làctics

Peça de +/- 1 Kg.
Formatge amb D.O. Grana Padano.
11 mesos de curació.

 Ref. SG0027
Grana Padano DOP 11 mesos

18,99 €/Kg.

Peça de +/- 1 Kg.
Formatge amb D.O. Parmigiano Reggiano.
24  mesos de curació.

 Ref. SG0298
Parmigiano Reggiano 24 mesos

25,99 €/Kg.

 Ref. SG0205
Cunya Grana Padano +/- 300 Gr.
Peça de +/- 300 Gr.
Formatge cabra 100%.
Ideal per a preparar entrepans i amanides.

20,99 €/Kg.

Petició prèvia a
24 hores

Petició prèvia a
24 hores

Petició prèvia a
24 hores
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Caixa de 240 x 10 Gr.
Producte gras obtingut de nata pasteuritzada.

 Ref. S3005
Mantega Individual

0,12 €/unitat.

Envàs de 500 Gr.
Mascarpone 100%. Crema de llet italiana.

 Ref. SG0286
Mascarpone

4,89 €/envàs.

Bossa d’1 Kg.
Formatge Emmental ratllat fi, fet amb llet pas-
teuritzada de vaca (9,5%). 
Ideal per a preparar pizzes o gratinar.

Barra De +/- 1,3 Kg. aprox.
Llet pasteuritzada de vaca (origen França) 
i ferments làctics.
Ideal per a preparar entrepans.

 Ref. S2055
Formatge Emmental  
Ratllat Fi

 Ref. S2139
Formatge Brie Baguette

8,55 €/Kg.

8,49 €/Kg.

Bossa d’1 Kg.
Barreja de formatges madurats ratllats, proce-
dents de  llet pasteuritzada de vaca, ovella i 
cabra.
Ideal per a gratinar o preparar pizzes.

 Ref. S2264
Formatge Ratllat Mix

6,85 €/Kg.

 Ref. S2260
Rulo de Formatge de Cabra 50%
Peça de 850 Gr.
Formatge cabra 50%.
Ideal per a preparar entrepans i amanides.

9,10 €/peça.

 Ref. CF0152
Formatge Cheddar Vermell
Barra de +/- 3 Kg.
Formatge Cheddar de color vermell.
Ideal per a preparar entrepans de tot tipus.

10,70 €/Kg.

 Ref. RF046
Formatge Edam Barra
Barra de +/- 3 Kg.
Formatge 40% Edam.
Ideal per a fer entrepans.

8,75 €/Kg.

Petició prèvia a
24 hores

 Ref. S2261
Formatge Semi Mescla
1/2 peça. (1/5 Kg. aprox.)
Formatge semi curat barreja.
Obrir 10 minuts abans de consumir.

9,75 €/Kg.
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Pa i Brioixeria
 Ref. 63710

Panet Dehesa
Caixa de 100 x 65 Gr. (15,5 Cm.)
Panet amb un mix de farina de blat i civada.
Producte elaborat amb massa mare.

0,29 €/unitat

170 - 180 ºC
20 - 30 min.

Descongelar
20 - 30 min.

 Ref. 65810
Rombe
Caixa de 50 x 70 Gr. (15 Cm.)
Pa cruixent i molt saborós. Els Rombes són ideals per a hostaleria 
i càtering.

0,29 €/unitat

180 - 190 ºC
10 - 12 min.

Descongelar
20 - 30 min.

 Ref. 68150
Sabio
Caixa de 50 x 70 Gr. (15 Cm.)
Petit panet de forma arrodonida, amb una grenya que mostra l’em-
penta i l’energia de la massa està fet amb fusta a coure, amb farina 
enganxada a l’escorça i de suau color daurat.

0,33 €/unitat

200 ºC
8 - 10 min.

Descongelar
30 - 45 min.

 Ref. 27641
Xapata Restaurant
Caixa de 85 x 60 Gr. (12 Cm.)
La nostra especialitat més mediterrània: enriquides amb oli d’oliva i 
cuites en forn de sola de pedra.

0,26 €/unitat

180 - 190 ºC
8 - 10 min.

Descongelar
15 - 20 min.

 Ref. 81245
Bijoux 100% Integral
Caixa de 132 x 60 Gr. (8,5 Cm.)
De petit format i elaborats amb farina 100% integral i oli d’oliva,
presenten un característic tall central.

0,22 €/unitat

Descongelar
20 min.
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 Ref. 75511
Dots
Caixa de 36 unitats x 52 Gr. (9,5 Cm.)
Deixar descongelar i llest. Sempre al seu punt.

0,38 €/unitat

 Ref. 23100
Dots Negrito
Caixa de 36 unitats x 60 Gr. (9,5 Cm.)
Tendra i deliciosa rosquilla recoberta d’una intensa crema a el ca-
cau. El capritx més rodó!

0,39 €/unitat

Oferta especial
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Postres

Planxa d’1,9 Kg. porcionada (30 racions).
Planxes de pastissos quadrades amb base de pa de pessic i diferents acabats:

Ref: M3480  Llimona Lambone
Ref: M3490  Tres xocolates Lambone
Ref: M3500  San Marcos Lambone 
Ref: M3530  Tiramisú Lambone
Ref: M3540  Formatge/Gerds Lambone

 
Planxes Pre Tallades Descongelar

6 hores

8,99 €/unitat.

 Ref. C080
Profiterols amb Nata
Caixa de 8 x 500 Gr. (18 Gr. unitat/aprox.)
Profiterols farcits de nata.

Descongelar
15 - 20 min.

4,50 €/Kg.

 Ref. M580
Nata Esprai
Caixa de 6 x 700 Gr.
Nata muntada ensucrada i ultracongelada en aerosol.

Descongelar
15 - 20 min.

7,10 €/unitat.

 Ref. 92765
Pastís de Santiago
Pastís de 700 Gr.
Amb base d’ametlles, ous, margarina i sucre al costat del acurat 
procés de fabricació més tradicional.

Descongelar
6 hores

7,49 €/pastís.

0,08 €
unitat de 18 Gr.

 aprox.

0,30 €
ració de 63 Gr.

 aprox.
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Ref.: M707 Ref: M700 Ref: M701

Ref: M702 Ref: M704 Ref: M706

Ref: M703

14 racions/pastís

M707 Pastís de formatge i nabius. Base de galeta farcida de formatge i coberta de nabius. 1,3 Kg.
M700 Pastís de poma. Cruixent galeta farcida de crema artesana coberta de poma natural a l’estil tradicional. 1,7 Kg.
M701 Pastís xocoblanc. Mufin amb ratlladura de taronja farcit de gotes de xocolata cobert de cobertura blanca i virutes de xocolata negra. 1,6 Kg.
M703 Pastís de crema catalana. Magdalena farcida de crema catalana. 1,3 Kg.
M702 Pastís de llimona. Pastís rodó d’exquisida crema àcida de llimona amb una capa de xocolata negra al seu interior. 1,7 Kg.
M704 Pastís Brownie. Pastís base de pa de pessic tipologia brownie de xocolata negra amb nous. 1,2 Kg.
M706 Pastís Mallorquí. Melosa magdalena farcida de crema vainilla i crema xocolata en espiral. 1,5 Kg.

 
Pastissos Buenavista Descongelar

6 hores

9,39 €/unitat.

18,59 €/unitat.

 Ref. M715
Pastís de Formatge
Pastís d’1,55 Kg.
Pastís esponjos amb un intens gust a formatge i cobert de gelatina. 

12,45 €/unitat.

 Ref. M719
Pastís Massini
Pastís d’1 Kg.
Melós pa de pessic farcit de nata i tòfona cobert de rovell cremat.

Descongelar
6 hores

0,68 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

9,50 €/unitat.

1,24 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

1,30 €
ració de 70 Gr.

 aprox.
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 Ref. 64161
Pastís de Formatge i Xocolata    
by Albert Adrià
Pastís de 1.100 Gr. (20 Cm de diàmetre.)
La seva xocolata Coeur de Guanaja de Valrhona incorpora un 80% de cacau: gràcies 
al seu baix contingut en mantega de cacau, augmenta el sabor i la intensitat de la 
xocolata de forma sorprenent, aconsegueix una textura tan lleugera com cremosa. 
A més, el presentem amb una safata i un faixí que donaran un aire molt elegant al 
teu establiment. 
Descongelar i llesta per vendre o servir!

24,61 €/unitat

Descongelar
12 hores.

Per la compra 

d'un Pastís de 

Formatge i Xocolata

emportat de REGAL 

un Pastís de Formatge

Regal

CODI AGRUPACIÓ

AG0078
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Caixa de 6 x (4 x 125 Gr.).
Iogurt Natural especial Restauració.

 Ref. RF053
Iogurt Natural

Caixa de 6 x (4 x 125 Gr.).
Iogurt amb aroma de llimona.

 Ref. RF059
Iogurt de Llimona

0,27 €/unitat.

Caixa de 6 x (4 x 125 Gr.).
Crema de Vainilla.

 Ref. RF058
Crema de Vainilla

0,34 €/unitat.

Caixa de 6 x (4 x 125 Gr.).
Iogurt amb aroma de plàtan.

 Ref. RF057
Iogurt de Plàtan

0,27 €/unitat.

Caixa de 6 x (4 x 125 Gr.).
Iogurt Natural Ensucrat especial Restauració.

 Ref. RF054
Iogurt Natural Ensucrat

0,27 €/unitat. 0,27 €/unitat.

Caixa de 6 x (4 x 125 Gr.).
Iogurt amb aroma de maduixa.

 Ref. RF056
Iogurt de Maduixa

0,27 €/unitat.
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Queviures
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 Ref. S4077
Oli d’oliva Orujo
Envàs de 5 L.
Oli d’orujo d’oliva. Oli que conté exclusivament olis procedents del 
tractament de l’orujo d’oliva i d’olis obtinguts directament d’olives.

3,87 €/litre.

 Ref. S6001
Oli de Girasol
Envàs de 5 L.
Oli refinat de girasol indicat per a fregits.

2,75 €/litre.

 Ref. S40101
Oli Refinat de Girasol
Envàs de 25 L.
Oli refinat de girasol indicat per a fregits.

2,70 €/litre.
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 Ref. S4011
Oli d'oliva Verge Extra
Envàs de 5 L.
Oli d’oliva verge extra, 0,8º com a màxim. 
Ideal per amanides, etc.

5,55 €/litre.

 Ref. S4078
Oli d'oliva suau
Envàs de 5 L.
Oli d'Oliva 0,4º (Suau) (AOS), és l'oli constituït per una barreja d'oli 
d'oliva refinat i olis d'oliva verges.

5,50 €/litre.

 Ref. S3009
Salsa Formatge Cheese Dip Terrina
Caixa de 216 x 45 Gr.
Salsa de formatge amb un lleuger toc picant 
gràcies al pebrot “jalapeño”, 
envasada en terrina de 45 grams.

0,25 €/unitat.

 Ref. S3007
Salsa Barbacoa Terrina
Caixa de 216 x 45 Gr.
Salsa Barbacoa en porció individual: 
terrina de 45 grams, ideal per a hostaleria.

0,14 €/unitat.

 Ref. S3800
Maionesa
Envàs de 3,6 L.
Maionesa suau especial Hostaleria.

11,20 €/envàs.

3,11 €
litre aprox.
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 Ref. S1152
Tomàquet Fregit
Llauna de 3 Kg.
Tomàquet Fregit.

3,30 €/llauna.

 Ref. S2412
Tomàquet Fregit Cidacos
Llauna de 3 Kg.
Tomàquet Fregit.

4,15 €/llauna.

 Ref. S1155
Tomàquet Triturat
Llauna de 5 Kg.
Tomàquet Triturat.

4,29 €/llauna.

 Ref. SG0153
Tomàquet Sec Concasse
Llauna d’1 Kg.
Tomàquets secs ideals per a tapes, pizzes, etc...

10,59 €/llauna.

Petició prèvia a
24 hores

 Ref. SG0067
Polpa di Pomodoro Triturada
Llauna de 3 Kg. (Sense Gluten).
Polpa de tomàquet italiana triturada fina
especial per a preparar pizza i bases de salses.

11,35 €/llauna.

Petició prèvia a
24 hores
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 Ref. S3890
Xampinyó laminat
Llauna de 2.5 Kg.
Xampinyó tallat a làmines. 

5,64 €/llauna.

 Ref. S2048
Ceba Sofregida
Llauna de 2.5 Kg.
Ceba sofregida en conserva.

4,95 €/llauna.

 Ref. S2207
Pebrot del Piquillo
Llauna de 500 Gr.
Pebrot del piquillo en conserva.

1,59 €/llauna.

 Ref. S1148
Espàrrec Blanc G 13/16
Envàs de 670 Gr.
Espàrrec blanc, aigua i sal.

5,20 €/envàs.

 Ref. S0082
Favetes Mini Baby
Pot de 370 Gr. 
Favetes, oli d’oliva (33%), sal.

3,99 €/Pot.
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 Ref. S700
Tonyina en Oli de Girasol
Bossa d’1 Kg.
Tonyina oli de girasol i sal.

6,85 €/bossa.

 Ref. S3649
Fideu Entrefí
Bossa de 5 Kg.
Fideus de Pasta Seca.

1,75 €/Kg.

 Ref. S3664
Macarró Pluma Núm 5 Integral
Bossa de 5 Kg.
Pasta alimentícia integral de qualitat superior.
Sèmola integral de blat dur.

1,93 €/Kg.

 Ref. S3647
Macarró Pluma Núm. 3
Bossa de 5 Kg.
Macarró de Pasta Seca.

1,75 €/bossa.

 Ref. S3646
Spaguetti
Bossa de 5 Kg.
Spaguetti de Pasta Seca.

1,75 €/bossa.
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 Ref. SG0248
Esprai Desmotllant
Pot de 500 Ml.
Esprai antiadherent que aconsegueix un fàcil desmotlla-
ment dels teus fornejats, evitant que es facin malbé o es 
quedin rugosos.

7,59 €/Pot.

 Ref. S3100
Alumini Industrial
Unitat de 40 Cm. x 200 M.
Alumini industrial apte per alimentació.

21,15 €/unitat.

 Ref. S4004
Paper de Forn
Caixa de 500 unitats. (40 x 60 Cm.)
Paper de forn apte per alimentació.

28,55 €/caixa.

 Ref. S4029
Film Transparent
Unitat de 45 Cm. x 250 M.
Film transparent apte per alimentació.

8,35 €/unitat.

Petició prèvia a
24 hores

 Ref. S4074
Confitura de Maduixa
Caixa de 100 x 25 Gr.
Confitura de maduixa format individual.

0,17 €/unitat.

 Ref. S4075
Confitura de Prèssec
Caixa de 100 x 25 Gr.
Confitura de prèssec format individual.

0,17 €/unitat.

 Ref. SG0009
Melmelada de Tomàquet Vermell
Pot d'1 Kg.
Melmelada de tomàquet vermell.

14,90 €/pot.

Petició prèvia a
24 hores

0,057 €
paper



www.assolim.com  /  assolim@assolim.com  /  www.facebook.com/assolim.alimentariasl / instagram: assolim.foodservices

Magatzems Centrals
A2 Sortida El Bruc
Pol. Ind. Mas del Pi

08781 Hostalets Pierola

937 710 803

Delegació Central - Barcelona Nord
c/ Vicenç Bou, núm. 5-11
Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu (Barcelona)

937 554 740

Delegació Amposta
c/Brusel·les, 8

Pol. Ind. Tosses
43870 Amposta

977 702 845

Disposem d’un ampli catàleg de productes. 
Si no ha trobat el que busca o necessita més informació sobre algun article, no dubti a demanar-ho al seu assessor comercial, que li 
ampliarà la informació. Preus vàlids dins la data d´oferta o fins a fi d´existències. Preus sense IVA.

MARQUES PRÒPIES

Elaborem productes d’alta qualitat a uns preus
molt competitius.

Comptem amb especialistes que s’encarreguen
de supervisar les nostres marques.

Solucions per a l’hostaleria.
Treballem amb les millors marques
Per oferir-te la millor qualitat

Descarrega la revista

PRIMERES MARQUES

APP ASSOLIM

Descarrega’t l’App per a dispositius:

XARXES SOCIALS
assolim.foodservices

www.facebook.com/assolim.foodservices

www.linkedin.com/company/assolim-foodservices

segueix-nos

easy


