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Torna l’estiu, més viu que mai
Després d’una temporada complicada, per fi tornem a retrobar-nos 
amb l’estiu, aquesta època de l’any en la que el que més de gust ens 
ve, és estar amb amics, família, però això sí, a les terrasses, xiringui-
tos, en definitiva, a l’aire lliure...

Per això els productes que hem triat, és ideal per a gaudir-ne a les 
terrasses, xiringuitos, i a tot tipus d’establiments al cap i a la fi...

Seguim amb la línia vegana i vegetariana de l’espai saludable, 
no ens oblidem de que hi ha clients d’aquest tipus, així que seguim 
potenciant els nostres millors productes.

Hem triat una sèrie de pizzes, i pastes farcides, amb la que podràs 
donar solució als clients que els hi va més el menjar italià.

Com sempre, la nostra selecció de productes del mar, ha sigut triada 
pels nostres experts en la matèria, per oferir-te un ventall per a tots 
els gustos.

Productes carnis, embotits, formatges, i una selecció de combinats 
sense alcohol, per a poder oferir còctels després d’un bon àpat.

No oblidis que durant els mesos de juliol i agost, les compres a 
Assolim tenen premis!!!

Aniràs sumant punts a raó de les teves compres, que podràs canviar 
per fantàstics regals.

Per a qualsevol aclariment, no dubtis a posar-te en contacte amb el 
teu assessor comercial.

platja

estiu
Icones de descriptius del producte
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Beneficiat de fer les compres
a Assolim
Durant els mesos de juliol i agost, les comandes fetes a 
Assolim, et sumaran una sèrie punts que podràs canviar 
per uns regals que et proposarem.

Podràs acumular punts fent comandes dels productes 
que surten a la nostra revista, o acumular punts per les 
comandes fetes a través de la nostra App.

Encara no fas les comandes  
a través de la nostra App???
Només has de demanar la teva clau d’accés i la 
Contrasenya.
Posa’t en contacte amb el teu assessor comercial 
o trucant al 93 755 47 40 i demana que et donin d’alta.
No perdis ni un segon més!!!
Descarrega l’App i comença a comprar i a sumar punts!!

*Cada 40€ de compra correspon a 1 punt dels productes que estan en     
 aquesta revista, i només les comandes fetes per l’App puntuarà amb tota  
 la comanda, estiguin o no, els productes a la revista.

*En aquesta promoció no entren majoristes, col·lectivitats institucions,
 ni supermercats.

Compra, suma punts i guanya fantàstics regals
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Iphone 12

Màquina de tallar
embotit

Val descompte

Frigorífic Americà

FregidoraAspirador robot

Microones

999
punts 999

punts

650
punts 550

punts 350
punts

250
punts 100

punts



Verdures
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Mini tomàquet groc amb 
alfàbrega

14,09 €/llauna.

Ref: SG0006 
Llauna d’1 Kg. (85 - 90 peces)
Tomàquets grocs pelats, semisecs, en oli,
amanits amb alfàbrega.

Tomàquet baby semi sec

11,26 €/llauna.

Ref: SG0007 
Llauna d’1 Kg. (85-90 peces)
Tomàquets grocs pelats, semisecs, en oli, 
amanits amb alfàbrega.

Tomàquets secs Concasse

9,30 €/llauna.

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

Tomàquet semi sec

9,75 €/llauna.

Ref: SG0064 
Llauna d’1 Kg. (20 - 25 peces)
Meitats de tomàquet semisec en oli amanits 
amb alfàbrega.

Tomàquets secs envàs de vidre

25,96 €/envàs.

Ref: SG0066 
Envàs de 3 Kg. (100 - 105 peces)
Tomàquets assecats al sol.

Petició prèvia a
24 hores

0,17 €
unitat aprox.

0,42 €
unitat aprox.

0,25 €
unitat aprox.

0,13 €
unitat aprox.
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Pebrot brasa
Ref: V8024 
Bossa d’1 Kg.
Pebrots vermells i pebrots grocs rostits
(llarg 70 - 160mm. Ample 50 - 140mm).
Deixar descongelar a +3ºC durant 12 hores.

5,25 €/Kg.

7 min.180 ºC

Saltat d’espàrrecs
Ref: V8006 
Caixa de 6 x 1 Kg.
Barreja de carbassó a la brasa, albergínia fregida, col roma-
nesco, puntes d’espàrrec i pebrot vermell.

4,29 €/Kg.

Ensaladilla selecta

1,49 €/Kg.

Ref: C044 
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Cuidada selecció d’ingredients per la el·laboració d’una 
ensaladilla de gran qualitat.
Patata, pastanaga, pèsol, mongeta verda.

Anelles de ceba a la cervesa
Ref: V801 
Caixa de 6 x 1 Kg.
Anellles gruixudes de ceba amb un cruixent arrebossat a la 
cervesa, prefregides y ultracongelades.

4 min.175 ºC

4,85 €/Kg.

Anelles de ceba crua
Ref: 70056 
Caixa de 6 x 1 Kg.
Anelles de ceba fresca arrebossades que es mantenen calen-
tes i cruixents durant molt de temps després cuinades.

4 min.175 ºC

2,49 €/Kg.

0,39 €
Ració de 80 Gr.

 aprox.

0,52 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

0,64 €
Ració de 150 Gr.

 aprox.

0,22 €
Ració de 150 Gr.

 aprox.

0,20 €
Ració de 80 Gr.

 aprox.
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Daus d’espinacs

1,19 €/Kg.

Ref: V019 
Bossa de 2,5 Kg.
Fulles d’espinacs, netes i escaldades en 
còmodes porcions a tacs de 50 Gr.

Pèsol molt dolç

2,40 €/Kg.

Ref: M003 
Bossa d’1 Kg.
Pèsol AA Suec molt dolç.

180 ºC 7 min.

Espàrrec gruixut 16/20
Ref: V132 
Bossa d’1 Kg.
Espàrrec mitjà, 16/20.
Ideal com acompanyament.

4,99 €/Kg.

Faves super baby

5,25 €/Kg.

Ref: F3677 
Bossa d’1 Kg.
Faves de mida inferior a 10,5 mm i textura extrafina. Són les més 
petites i delicades.

8 - 10 min.175 ºC

Ceba a daus
Ref: V553 
Bossa de 2,5 Kg.
Ceba tallada a daus petits. Ideal per a fer arrossos i paelles.

1,04 €/Kg.

3 - 4 min.175 ºC

Alvocat tallat a daus

6,99 €/Kg.

Ref: M300 
Bossa d’1 Kg.
Alvocat tallat a daus de 14 x 14 Mm.

0,49 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

0,35 €
Ració de 50 Gr.

 aprox.
0,13 €

Ració de 50 Gr.
 aprox.

0,06 €
Ració de 50 Gr.

 aprox.

0,24 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.
0,78 €

Ració de 150 Gr.
 aprox.
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Trossos de cep de 1a.

9,95 €/Kg.

Ref: V261 
Bossa d’1 Kg.
Boletus grup edulis. Boletus madurs tros-
sejats a daus.
No cal descongelar per al seu ús.

5 min.180 ºC

Barreja de bolets amb ceps

4,45 €/Kg.

Ref: V265 
Bossa d’1 Kg.
Agaricus bisporus, Lentinula edodes, Pleu-
rotus ostreatus, Pholiota nameko, Suillus 
luteus, Pleurotus eryngii, Boletus edulis, i 
Amanita caesarea. 
No cal descongelar per al seu ús.

5 min.180 ºC

Pebrots del Padrón

11,60 €/Kg.

Ref: PR110 
Bossa d’1,5 Kg. (375 unitats aprox.)
Autèntic pebrot de Padrón procedent de 
Galícia i recol·lectat en plena temporada.

Escalivada
Ref: 42203 
Envàs de 250 Gr.
Pebrot i albergínia escalivats.
Ideal per acompanyament de plats, torra-
des i coques de recapta.

2,40 €/envàs.

Carxofa trossejada
Ref: V1024 
Bossa de 2,5 Kg.
Carxofes (Cynara scolymus).
Les carxofes es preparen, renten, i es talle-
nen segments.

2,95 €/Kg.

180 ºC 5-7 min.

Carxofa mig cor

5,99 €/Kg.

Ref: V062 
Bossa d’1 Kg.
Cors de carxofa a meitats, naturals i suaus, 
recoŀlectats en el seu moment òptim per 
aconseguir el millor producte.

180 ºC 5-7 min.

Carxofa romana
Ref: SG0241 
Llauna de 3 Kg. (22/24 unitats)
Carxofa a la romana amb oli. 
Especial per càtering. 
Ideal com aperitiu o entrant.

0,76 €/unitat.

Petició prèvia a
24 hores

Albergínia escalivada
Ref: RF010 
Envàs d’1 Kg.
Albergínia escalivada.

7,59 €/envàs.

Pebrot escalivat
Ref: RF009
Envàs d’1 Kg.
Pebrot escalivat.

6,95 €/envàs.

2 min.800 W

1,16 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

0,30 €
Ració de 50 Gr.

 aprox.
0,37 €

Ració de 50 Gr.
 aprox.

0,69 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.
0,75 €

Ració de 100 Gr.
 aprox.

0,49 €
Ració de 50 Gr.

 aprox.
0,22 €

Ració de 50 Gr.
 aprox.



Espai saludable
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Tires estil americà 0% pollastre
Ref: F3754 
Caixa de 2 Kg. 
(27,6 Gr./unitat) 72 unitat /caixa aprox.
Descobreix les Tires Estil Americà 0% Po-
llastre de Findus, una excel·lent alternativa 
vegana i flexitariana, per el teu menú.
Fets a partir de proteïna de pèsol i blat amb 
espècies.

12,45 €/Kg.

4 min.180 ºC 12 min.220 ºC10-15 min.Foc lent 15-20 min.180 ºC

Hamburguesa 0% carn
Ref: F3753 
Caixa de 2 Kg. (100 Gr./unitat)
Sucosa hamburguesa vegana feta a base 
de proteïna de pèsol.
Excel·lent alternativa vegana i vegetariana.
Feta amb una varietat especial de pèsols 
i combinats amb una selecció única d’her-
bes i espècies.

12,12 €/Kg.

Hamburguesa Kale/quinoa
Ref: F2302 
Caixa de 3 x 1,2 Kg. 75 Gr./unitat. (3 x 16 unitats) 
Kale 18%, quinoa cuita 13%, pa ratllat, quinoa 
inflada, oli de  gira-sol, patata, pastanaga, ceba 
rostida faves de SOJA, flocs de patata, farina de 
BLAT, brou vegetal, sal, sucre, espècies.
6,05 €/Kg.  

4 min.175 ºC2-3 min.175 ºC 14 min.200 ºC

Tempura selecció
Ref: F3751 
Caixa de 6 x 1 Kg.
Hortalisses 60% (carbassó, pastanaga, 
mongeta verda rodona, ceba, moniato, es-
pàrrec verd.

6,57 €/Kg.    

Ref: F4490 
Bossa d’1 Kg.
Quinoa cuita 49%, fava de soja, blat de 
moro dolç, pastanaga, pebrot taronja, pe-
brot vermell rostit, ceba vermella, panses.

Quinoa amb verdures

4,99 €/Kg.

6-8 min.180 ºC

8 min.90 ºC

2 min.900 W

Croqueta SENSE pollastre
Ref: R023 
Caixa de 4 x 500 Gr. (35 Gr./unitat)
Croquetes vegetals elaborades amb pro-
teina 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.

9,25 €/Kg.

3 - 4 min.180 ºC

0,66 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.
0,50 €

Ració de 50 Gr.
 aprox.

0,45 €
unitat

1,21 €
unitat

0,35 €
unitat

0,32 €
unitat
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Picada vegana
Ref: 4115 
Bossa de 2 Kg.
La picada vegana de GARDEN GOUR-
MET®, és versàtil i està precuinada, així que 
pots preparar-la fàcil i ràpidament com les 
receptes de carn picada tradicionals. Ela-
borada amb ingredients vegetals, és rica en 
proteïnes i una bona font de fibra.

10,90 €/Kg.

Hummus original
Ref: PR981 
Envàs d’1 Kg.
Cigrons 57%, oli de gira-sol, pasta sèsam, 
aigua, suc de llimona 2%, oli d’oliva 2%, all 
mòlt i sal.

4,75 €/Kg.

6-8 min.150 ºC 12-15 min.180 ºC

Filet empanat vegetal
Ref: 9523 
Caixa de 2,7 Kg. (90 Gr./unitat)
Els filets empanats vegetals de GARDEN 
GOURMET® combinen una capa de molla 
cruixent per fora amb un gust tendre i su-
cós 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 per-
metrà preparar molts plats.

10,17 €/Kg.

3,5 min.180 ºC 20 min.220 ºC

Crujiburguer de pastanaga
Ref: R2915 
Caixa de 3 x 1 Kg. (95 Gr./unitat)
Burger cruixent 100% vegetal, preparada 
a base de pastanaga, poma, ceba, varies 
espècies i curry. Empanat cruixent a base 
de flocs de civada.

5,95 €/Kg.

Nugget vegetarià
Ref: 8145 
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 vege-
tal, són rics en proteïnes i proporcionen una 
bona font de fibra. Els Nuggets vegetarians 
estan precuinats i es poden escalfar fàcil-
ment al forn i servir com a plat principal o 
com acompanyant. 
La versatilitat és infinita.

14,15 €/Kg.

6-8 min.150 ºC 12-15 min.180 ºC75 ºC 10-12 min.200 ºC

Sensational Burguer
Ref: 7211 
Bossa de 2 Kg. (113 Gr./unitat)
La Sensational Burger de GARDEN 
GOURMET® ofereix el mateix sabor i textura 
sucosos d’una hamburguesa de carn, sem-
bla, es cuina, fa olor i te gust a la de veritat 
per oferir-te el gran sabor i experiència de 
l’hamburguesa. 
Elaborada amb proteïnes d’origen vegetal, 
la, és rica en proteïna de soja i una bona 
font de fibra i ferro. La Sensational Burguer 
és crua, s’ha de cuinar i es pot preparar al 
forn, a la paella o a la graella.

13,35 €/Kg.

6-8 min.150 ºC

1,48 €
unitat

0,91 €
unitat

0,32 €
unitat

0,87 €
ració de 80 Gr.

aprox.

0,23 €
ració de 50 Gr.

aprox.

0,56 €
unitat aprox.
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0,15 €
Ració de 80 Gr.

 aprox.

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

4 min.175 ºC

1,89 €/Kg.

Patata 3/8
Ref: V201 
Caixa de 5 x 2,5 Kg.
Patates seleccionades amb cura, rentades, 
tallades, i pre fregides.

3 min.175 ºC

1,65 €/Kg.

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

4 min.175 ºC

1,95 €/Kg.

0,16 €
Ració de 80 Gr.

 aprox.

Patata Fry & Dip
Ref: V212 
Caixa de 5 x 2,5 Kg.
La patata més original del mercat. Un producte molt versàtil, ideal per 
a  acompanyar carns i també per a “dipejar”amb salses.

3 min.175 ºC

1,89 €/Kg.

0,15 €
Ració de 80 Gr.

 aprox.

Patata Fry & Dip Skin On
Ref: V720 
Caixa de 5 x 2,5 Kg
Patates tallades en forma de teula amb pell i un cruixent arrebossat. 
Prefregides i ultracongelades.

3 min.175 ºC

2,15 €/Kg.

0,17 €
Ració de 80 Gr.

 aprox.

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

3 min.175 ºC

1,65 €/Kg.

0,16 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

0,16 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

Patata Crunchy Petals
Ref: V736 
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Patata amb la seva pell tallada en forma de cullera i recoberta de la
seva fècula o midó.

3 min.175 ºC

1,99 €/Kg.

0,16 €
Ració de 80 Gr.

 aprox.



13Ofertes vàlides fins a final d’existències

Patata 11 x 11 Connoisseur
Ref: 70089 
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
La patata casolana més ràpida. De tall irregular, és una patata d’as-
pecte totalment casolà.

3 min.175 ºC

1,79 €/Kg.

0,17 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.
0,15 €

Ració de 80 Gr.
 aprox.

Patata 6 x 6 Stealth
Ref: V066 
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.

3 min.175 ºC

1,89 €/Kg.

3 Patata pensada per Take Away.
3 Llarga durabilitat.
3 Cartutxos tancats.

Patata Hot2home TM

Ref: V297
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Patata per la llarga durabilitat i amb cartutxos tancats.

3 min.175 ºC

2,15 €/Kg.

0,21 €
Ració de 100 Gr.

0,47 €
Ració de 150 Gr.

 aprox.

6 min.180 ºC

Patata potxada amb ceba
Ref: F3717 
Bossa d’1 Kg.
Barreja de patata de tall cassolà, fi i irregular, i de ceba potxada. 
Nomès et farà falta afegir 12 ous i faràs una fantàstica truita.

3,15 €/Kg.

6 min.750 W



Precuinats
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Croquetes del Mesón
Caixa de 8 x 500 Gr. (35 Gr. unitat)
R063 Croqueta de pernil ibèric.
R143 Croqueta de brandada de bacallà.
R053 Croqueta de Lluç i gambes.

6,90 €/Kg.

3 min.180 ºC

Caixa de 4 x 500 Gr. (35 Gr. unitat)
R153 Croqueta de tonyina i piquillo.
R932 Croqueta de pollastre.
R908 Croqueta de verdura/formatge cabra.

6,75 €/Kg.

Caixa de 4 x 500 Gr. (35 Gr. unitat)
R183 Croqueta de xipiró a la seva tinta.    

R902 Croqueta de cua de toro.

6,80 €/Kg.

7,99 €/Kg.

11 min.900 W

Truita de patata i ceba
Ref: 92094 
Caixa de 6 x 800 Gr.
Patata fregida (59%), ceba fregida (6%), 
ou líquid pasteuritzat, sal.

2,75 €/truita.

3 - 4 min.175 ºC

Ou dur en barra
Ref: 65600
Barra de 300 Gr.
Ou dur en barra. 
Ideal per a prepar amanides.

2,75 €/barra de 300.

11 min.900 W

Truita de patates i ceba
Ref: 74580 
Caixa de 5 x 1,2 Kg.
Patata (50%), OU l quid pasteuritzat, ceba 
(10%), oli de girasol, sal.

4,49 €/truita.

3 - 4 min.175 ºC

Pebrot piquillo farcit de bacallà
Ref: PR700
Caixa de 4 x 1 Kg.
Pebrots del piquillo farcits de bacallà (65%).
Ideal com a primer plat o entrant.

4,99 €/Kg.

3 min.850 W

0,24 €
Unitat de 35 Gr.

0,24 €
Unitat de 35 Gr.

0,28 €
Unitat de 35 Gr.

0,24 €
Unitat de 35 Gr.

0,44 €
Ració de 100 Gr.

0,35 €
Ració de 70 Gr.

0,34 €
Ració de 100 Gr.



Pizzes 10-15 min. 190 - 200 ºC 6-7 min.
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Base de pizza amb tomàquet
Ref: R3051 
Caixa de 6 x 250 Gr.
Farines de blat i malta, aigua, tomàquet, oli
d’oliva, sal, oli de gira-sol, llevat, sucre, espècies.

1,35 €/base.



Pizzes
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Pizza fina pernil i formatge

2,72 €/unitat.

Ref: 66387 
Caixa de 6 x 305 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, mozzarella Fior di Latte, format-
ge Cheddar, pernil cuit.

Pizza fina bacon i xampinyons

2,82 €/unitat.

Ref: 66175 
Caixa de 6 x 390 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, mozzarella Fior di Latte, format-
ge curat, bacó i xampinyons Portobello.

Pizza fina pepperoni

2,91 €/unitat.

Ref: 66371 
Caixa de 6 x 305 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, mozzarella Fior di Latte i Peppe-
roni.

Pizza fina vegana

2,61 €/unitat.

Ref: 66372 
Caixa de 6 x 330 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, formatge vegà, ceba morada, 
tomàquet cherry, pebrot vermell, carbassó, 
xampinyons i espinacs.

Pizza fina barbacoa

2,68 €/unitat.

Ref: 66115 
Caixa de 6 x 390 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, mozzarella Fior di Latte ceba 
morada, bacó i carn de porc.

Pizza fina 4 estacions

2,76 €/unitat.

Ref: 66384 
Caixa de 6 x 340 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, mozzarella Fior di Latte, oliva 
negra, pernil curat, xampinyó i carxofa.

Pizza fina Napolitana tonyina

2,61 €/unitat.

Ref: 66381 
Caixa de 6 x 320 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, mozzarella Fior di Latte, tonyi-
na, ceba morada, orenga i pebre.

Pizza fina 4 formatges

2,85 €/unitat.

Ref: 66386 
Caixa de 6 x 340 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, mozzarella Fior di Latte, format-
ge Cheddar, formatge blau, formatge Em-
mental i formatge de cabra.

Fetes al forn
de pedra



Pasta farcida
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Raggio di sole anec

Ref: PR934 
Caixa de 2 x 1 Kg. (21,7 Gr./peça)
Pasta fresca a l’ou farcida a base de carn 
d’ànec.
13,15 €/Kg.

Tortellone pernil
Ref: PR932  
Caixa de 2 x 1 Kg. (8,2 Gr./peça)
Pasta fresca a l’ou farcida a base de pernil.

8,40 €/Kg.

Girasole burrata de puglia
Ref: PR931  
Caixa de 2 x 1 Kg. (17,3 Gr./peça)
Pasta fresca a l’ou farcida a base de burrata.

12,70 €/Kg.

Ref: PR930 
Caixa de 2 x 1 Kg. (14,5 Gr./peça)
Pasta fresca a l’ou farcida a base de gorgon-
zola.9,55 €/Kg.

Tortellone ricotta espinacs

Ref: PR935 
Caixa de 2 x 1 Kg. (8,7 Gr./peça)
Pasta fresca a l’ou farcida a base de ricotta 
i espinacs.
8,30 €/Kg.

Gran girasole funghi

Ref: PR936 
Caixa de 2 x 1 Kg. (35,2 Gr./peça)
Pasta fresca a l’ou farcida a base de bolets.

9,60 €/Kg.

Girasole salmó fumat
Ref: PR938 
Caixa de 2 x 1 Kg. (15,2 Gr./peça)
Pasta fresca a l’ou farcida a base de salmó fumat.

10,80 €/Kg.

180 ºC 4 min.

1,38 €
Ració de 145 Gr. 1,90 €

Ració de 150 Gr. 1,05 €
Ració de 125 Gr.

1,97 €
Ració de 150 Gr. 1,08 €

Ració de 130 Gr. 1,44 €
Ració de 150 Gr.

1,51 €
Ració de 140 Gr.

Raviolo gorgonzola
180 ºC 4 min. 180 ºC 3 min.

180 ºC 3 min. 180 ºC 3 min. 180 ºC 4 min.

180 ºC 4 min.

Fiorellino trufa
Ref: PR937 
Caixa de 2 x 1 Kg. (9,5 Gr./peça) 
Pasta fresca a l’ou farcida de formatge i trufa.

15,20 €/Kg.

1,90 €
Ració de 125 Gr.

180 ºC 3 min.

Pasta 
Giovanni Rana



Productes del mar
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Potes de pop cuites 200/250 Gr.
Ref: RF034 
Estoig de 8 unitats
Varietat: Octopus vulgaris. 
Ideal per fer a la planxa.

26,61 €/Kg. aprox.

Potes de pop cuites 250/350 Gr.
Ref: RF042 
Estoig de 7 unitats
Varietat: Octopus vulgaris. 
Ideal per fer a la planxa.

24,23 €/Kg. aprox.

Per la compra de 2 estoigs de 
potes de pop cuites

un estoig de 
cap de pop cuitde regal

RF033
RF034
RF041
RF042

Cap de pop cuit 500 Gr.
Ref: RF043
Estoig de 5 unitats
Varietat: Octopus vulgaris. 
Ideal per fer trossejar i utilitzar.
14,25 €/estoig. 2,85 €/unitat.

Potes de pop cuites 100/150 Gr.
Ref: RF033 
Estoig de 10 unitats
Varietat: Octopus vulgaris. 
Ideal per fer a la planxa.

19,60 €/Kg. aprox.

Potes de pop cuites 150/200 Gr.
Ref: RF041 
Estoig de 9 unitats
Varietat: Octopus vulgaris. 
Ideal per fer a la planxa.

21,33 €/Kg. aprox.

* Promoció vàlida fins final d’existències.

2,45 €
pota.

4,01 €
pota.

5,99 €
pota.

7,27 €
pota.
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Calamar Holandès G 500/1000
Ref: P1088 
Bloc de 10 Kg.
Varietat: Loligo vulgaris.
Ideal per a fer a la planxa.

9,50 €/Kg.

Calamar 2P embolicat al buit
Ref: P727 
Caixa de 5 Kg.
Varietat: Loligo vulgaris. Origen: Marroc
Ideal per a preparar a la planxa.

13,99 €/Kg.

Calamar patagònic C
Ref: P000 
Bloc de +/- 10 Kg. aprox.
Calamar patagònic en bloc. 
Varietat: Loligo gahi.
Ideal per a fer a la planxa.
5,50 €/Kg.

Tub de pota Illex M
Ref: 91056 
Caixa de 6 Kg.
Tub net de pota. Varietat: Illex Argentinus.
Ideal per a fer al forn o la planxa, o per a 
preparar arrossos i fideuàs.
7,66 €/Kg.

Tires de pota
Ref: P581 
Caixa de 6 Kg.
Varietat: Sepia officinalis. Origen: Marroc. 
Ideal per a fer a la planxa o preparar arròs.

2,95 €/Kg.

Rejos de calamar IQF
Ref: P1220 
Caixa de 5 Kg.
Potes de calamar. Varietat: Illex argentinus.
Ideal per a preparar arrossos i paelles.

5,98 €/Kg.

Pop gallec 00 +/- 5 Kg.
Ref: P134 
Caixa de +/- 5 Kg. P.V.
Pop sencer eviscerat. 
Varietat: Octopus vulgaris.
Ideal per a fer a la gallega, per perparar 
amanides, etc.

11,90 €/Kg.

Popet 20/40
Ref: P482 
Bossa d’1 Kg.
Varietat: Octopus spp;  Origen Vietnam.
Ideal per a preparar a la planxa.

5,95 €/Kg.

0,82 €
Ració de 150 Gr.

0,29 €
Ració de 100 Gr.1,19 €

Ració de 200 Gr. 0,29 €
Ració de 100 Gr.0,76 €
Ració de 100 Gr.

1,42 €
Ració de 150 Gr.

0,59 €
Ració de 100 Gr. 2,38 €

Ració de 200 Gr.

2,09 €
Ració de 150 Gr.
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Cua de rap Gran Sol sense pell 1,8/2,1
Ref: P384 
Peces de 1,8 a 2,5 Kg. P.V.
Cua de rap procedent del Gran Sol.
Varietat: Lophius Piscatorius, sense pell. Ideal planxa o forn.

14,50 €/Kg.

Filet de gall de Sant Pere 150/200
Ref: P179 
Caixa de 5 Kg. (34 peces aprox.)
Filets de Gall de St. Pere. Varietat: Zeus Faber.
Descongelar i preparar a la planxa o al forn.

5,70 €/Kg.

Rodanxa de llom de peix espasa 150/300
Ref: P090 
Caixa de 6 Kg.
Rodanxa de peix espasa. Varietat: Xiphias gladius.
Descongelar i preparar a la planxa o al forn.

6,99 €/Kg.

Seitó net sense cap
Ref: P189 
Bossa d’1 Kg.
Seitons nets i sense cap. Varietat: Engraulis encrasicolus.
Ideal per a enfarinar i fer fregit.

5,90 €/Kg.

Filet de limanda 80/120
Ref: 97017 
Caixa de 6 x 1 Kg.
Varieta: Limanda Aspera. Origen: Oceà Pacífic.
Ideal per a fer a la planxa, arrebossat, o fregit.

5,50 €/Kg.

Llenguado Holandès Núm. 5
Ref: P595 
Caixa de 5 Kg. (30% glasseig)
Llenguado Holandès. Varietat Solea Solea. 
Ideal per a fer al forn o a la planxa.

8,99 €/Kg.

2,61 €
Ració de 180 Gr. 1,12 €

Ració de 125 Gr.

0,99 €
Ració de 175 Gr.

1,57 €
Ració de 225 Gr.

0,55 €
Ració de 100 Gr.

0,88 €
Ració de 150 Gr.
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Bacallà tapes IQF
Ref: GA0063 
Caixa de 6 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia
Bacallà dessalat de forma tradicional.
Tallat a trossos en forma de tacs, conté part del llom i part de la 
ventresca. Ideal per fer arrebossat com a tapa, arrossos, menú...

6,99 €/Kg.

Cuetes de Bacallà 250/300
Ref: GA0003 
Caixa de 6 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia

5,99 €/Kg.

Centres de Bacallà 300/350
Ref: GA0018 
Caixa de 6 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. 
Procedència: Islàndia

16,95 €/Kg.

Bacallà esqueixat esp. salat
Ref: GA0035 
Caixa de 5 Kg. Bacallà, i sal. 
Varietat: Gadus Morhua. 
Procedència: Islàndia

14,99 €/Kg.

Bacallà esqueixat extra. salat
Ref: GA0036 
Caixa de 5 Kg. Bacallà, i sal. 
Varietat: Gadus Morhua. 
Procedència: Islàndia

16,99 €/Kg.

Bacallà esqueixat especial IQF
Ref: GA0008 
Caixa de 6 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia

11,95 €/Kg.

Bacallà exqueixat extra
Ref: GA0016 
Caixa de 6 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia

14,50 €/Kg.

Bacallà
Gardell
Autèntic

 

Bacallà

 

dʼIslàndia

1,40  €
Ració de 200 Gr.

aprox.
1,65 €

Cua de 275 Gr.
aprox.

5,50 €
centre de 325 Gr.

aprox.

1,79 €
centre de 150 Gr.

aprox.

2,17  €
centre de 150 Gr.

aprox.

2,25  €
centre de 150 Gr.

aprox.
2,55  €

centre de 150 Gr.
aprox.
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El nostre procès és completament manual, així que
depenent del tamany, el pes i el gruix del filet, els talls 
poden ser de diferents tipus.

L’esqueixat és una de les nostres especialitats, així que 
el mimem seleccionant les millors parts.

Un cop tallem i treiem l’espina al bacallà, procedim a  dessalar. 
Aquest procés es realitza en cambres frigorífiques, mantenint una temperatura constant entre 1 a 3 graus centígrads.
El bacallà s’introdueix en banyeres amb aigua freda amb una temperatura entre 1 a 3 graus centígrads. 

Tots els canvis d’aigua, es realitzen amb aquesta 
temperatura.

No afegim cap tipus de Sulfat en el moment del 
dessalat.

Amb aquest procés de dessalat mantenint una 
temperatura constant, vam aconseguir allargar la 
vida a el bacallà, arribant a poder ser cuinat un 
cop passats entre 6 a 8 dies sense començar a 
fer-se malbé. 

És molt important que la cadena de fred no es 
trenqui en cap moment.
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Bacallà esqueixat
Ref: P1037 
Bossa de 500 Gr.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat Gadus Morhua.
Bacallà esmicolat i al punt de sal, que està llest per consumir un cop 
descongelat, ja sigui en fred, per amanides o en calent.

4,50 €/bossa de 500 Gr.

2,32 €
Ració de 200 Gr.

Lloms jumbo superiors de bacallà de 1a
Ref: P560 
Caixa de 5 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia

11,58 €/Kg.

Lloms jumbo superiors de bacallà de 1a
Ref: P579 
Caixa de 5,5 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia

11,58 €/Kg.

2,32 €
Ració de 200 Gr.

0,90 €
Ració de 100 Gr.



Un dels nostres valors afegits és tenir una sala 
de manipulació pròpia on podem oferir diferents 
tipus 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.

Preparació del peix

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

27Ofertes vàlides fins a final d’existències

Turbot salvatge 300/500 Gr.
Ref: PF60039
Peces senceres de 300/500 Gr. aprox. 
Ideal per fer al forn, etc.

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

Salmó sencer 2/3 Kg.
Ref: PF60408
Peces de +/- 2/3 Kg. aprox. 
Ideal per fer al forn o a la planxa.

Sardina gran 20/28 unitats/Kg.
Ref: PF60000 
Caixa de +/- 6 Kg. aprox.
Ideal per a fer a la brasa.

Seitó petit 70/90 unitats/Kg.
Ref: PF60003 
Caixa de +/- 6 Kg. aprox.
Ideal per a fer a la brasa o fregit.

Ref: PF60072
Malla d’1 Kg.
Ideal per a fer a la bullit o per arrossos i paelles.

Musclo mitjà.

Ref: PF60072
Caixa de +/- 7 Kg. aprox.
Ideal per a fer a la bullit o per arrossos i paelles.

Musclo de roca del Delta 50/60 unitats/Kg.



28 Assolim Foodservices

Gamba pelada refrigerada
Ref: PF60264 
Envàs d’1 Kg. 
Gamba, aigua i sal. Varietat: Penaeus Vanamei.
Ideal per a preparar qualsevol tipus de plat.

17,99 €/envàs.

Llagostí cuit  60/80

5,99 €/Kg.

Ref: P1198 
Caixa de 5 Kg.
Llagostins cuits. Varietat: Penaeus vannamei.
Ideals com a aperitiu.

Llagostinera T Núm. 3  30/40

9,45 €/Kg.

Ref: P266 
Caixa de 2 Kg.
Gamba llagostinera núm. 3 (30/40). Factoria. 
Varietat: Hymenopenaeus muelleri. Ideal per a fer arrossos.

Escamarlà Núm. 1  11/15 Primera
Ref: P575 
Estoig de 1,5 Kg. (11 - 15 unitats). Pes escorregut: 1,350 Kg.

17,93 €/Kg.

Escamarlà Núm. 3  21/25 Primera
Ref: P677 
Estoig de 1,5 Kg. (21 - 25 unitats). Pes escorregut: 1,350 Kg. 
Varietat: Nephrops norvegicus. Origen: Escòcia. Ideal per fer a la planxa, paelles i guissos.

10,60 €/Kg.

Gamba pelada 10/30
Ref: P1045 
7,90 €/Kg.

Gamba pelada 50/70
Ref: P1046 
Bossa d’1 Kg.
Gamba pelada crua. Varietat: Solenocera melantho. Ideal per a pre-
parar “al ajillo”.
6,90 €/Kg.

Gamba vermella A1  38/44

29,55 €/Kg.

Ref: P1166 
Estoig de +/- 1,2 Kg. aprox.
Gamba vermella. Varietat: Aristeus varidens.
Ideals com a aperitiu.

0,79 €
Ració de 100 Gr.

2,36 €
Ració de 250 Gr.

4,48 €
Ració de 250 Gr.

2,65 €
Ració de 250 Gr.

0,89 €
Ració de 150 Gr.

0,69 €
Ració de 100 Gr.
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Tonyina amb oli de girasol
Ref: S700 
Bossa d’1 Kg. 
Tonyina oli de girasol i sal.

5,45 €/bossa.

Anxova del Cantàbric 00
Ref: 90135 
Safata de 600 Gr. 50 unitats.
Filet de anxova del Cantàbric netejada de forma artesanal.

31,99 €/safata.

Seitó palometa
Ref: 92010 
Safata de 900 Gr.
(30 peces / 60 filets individuals) Seitó extra gran, vinagre, oli vegetal, 
all i espècies. Producte refrigerat. Utilitzar directament.

14,59 €/safata.

Musclo Marinera

2,46 €/safata de 400 Gr.

Ref: P3121 
Caixa de 8 x 400 Gr.
Musclos amb salsa marinera.
Ideal com aperitiu o primer plat.

3 min.850 W

Ref: P1045 

0,63 €
Filet aprox.

0,24 €
Filet individual.
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Calamar a la romana súper
Ref: C107 
Caixa de 4 Kg.
Anelles de pota arrebossades 50/50 amb una textura i sabor 
deliciós. Ideal com a tapa o acompanyament.

8,95 €/Kg.

Calamar a la romana
Ref: C114 
Caixa de 4 x 1 Kg.
Anelles de pota neozelandesa a la romana 50/50. 
Varietat: Nototodarus sloanii.
Ideal com aperitiu.
8,80 €/Kg.

3 - 4 min.175 ºC 3 - 4 min.175 ºC

0,89  €
Ració de 100 Gr.

 aprox.
0,88  €

Ració de 100 Gr.
 aprox.

Xipiró enfarinat
Ref: C116 
Caixa de 4 x 1 Kg. (65% calamar) Varietat: Illex Argentinus
Pota trossejada amb  pell enfarinada i empanada.
Ideal com aperitiu o entrant.

6,99 €/Kg.

2 - 3 min.180 ºC

Xipiró enfarinat
Ref: C109 
Caixa de 4 Kg. (70% calamar)
Fregit Andalús elaborat amb calamar amb un suau enfari-
nat. Ideal com a tapa o ració de qualitat

8,99 €/Kg.

2 - 3 min.180 ºC

1,40  €
Ració de 200 Gr.

 aprox.

1,80  €
Ració de 200 Gr.

 aprox.

“Puntilla” enfarinada
Ref: V181 
Caixa de 2 Kg.
Varietat: Loligo chinensis. (85%).
Ideal com a tapa o acompanyament.

8,49 €/Kg.

2 - 3 min.180 ºC

0,85  €
Ració de 100 Gr.

 aprox.
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Xanquet enfarinat
Ref: V113 
Caixa d’1,5 Kg.
Peixets enfarinat s a punt de servir. Perfectes com aperitiu, tapa o 
guarnició.

11,90 €/Kg.

2 - 3 min.180 ºC

2,38  €
Ració de 200 Gr.

 aprox.

Fritada Meditarrània
Ref: V116 
Caixa de 2 Kg.
Peixet, anella de calamar, musclo, xanguet, camar  i gamba. 
Ideal per a pica pica.

6,75 €/Kg.

5 - 6 min.175 ºC

1,35  €
Ració de 200 Gr.

 aprox.

Fish & chips
Ref: F7242 
Caixa de 4 Kg. (165 Gr./peça)
Porcions elaborades a partir de peces de filets de Abadejo 
d’Alaska (Peix carboner d’Alaska) arrebossades, prefregi-
des i ultracongelades.

7,99 €/Kg.

5 min.180 ºC 15-20 min.220 ºC

1,32 €
porció de 165 Gr.

 aprox.

Seitó enfarinat
Ref: V154
Caixa de 2 Kg.
Seitó eviscerat i sense cap 85%. farina de blat, midó de blat de moro, 
sal. Varietat: Engraulis encrasicolus. 
Ideal com a entrant o aperitiu.

7,46 €/Kg.

4-5 min.180 ºC

Peix adobat
Ref: PR956
Bossa d’1 Kg.
Cassó adobat. Varieta: Prionace glauca
Ideal com a primer plat o entrant.

9,45 €/Kg.

4-5 min.180 ºC

0,94 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.
0,75 €

Ració de 100 Gr.
 aprox.



Productes carnis
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Hamburguesa de Black Angus

2,57 €/unitat.

Ref: K614 
Caixa de 12 x 200 Gr. Evasades individualment.
Hamburguessa de Black Angus 100%. Origen: EE.UU.
Ideal per a preparar hamburgueses Gourmet.

Black 
Angus
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Hamburguesa de vedella 180 Gr.

1,59 €/unitat.

Ref: K097 
Caixa de 30 x 180 Gr.
Hamburgueses de carn de vedella 100%.

Hamburguesa de pollastre de corral 140 Gr.

1,66 €/unitat.

Ref: K113 
Caixa de 36 x 140 Gr.
Hamburgueses de carn de pollastre de corral 100%.

Hamburguesa de vaca Premium  180 Gr.

2,13 €/unitat.

Ref: K100 
Caixa de 30 x 180 Gr.
Hamburgueses de carn de vaca gallega 100%.

Hamburguesa de vedella 140 Gr.

1,24 €/unitat.

Ref: K098 
Caixa de 36 x 140 Gr.
Hamburgueses de carn de vedella 100%.

Hamburguesa de vaca Premium 250 Gr.

2,99 €/unitat.

Ref: K099 
Caixa de 24 x 250 Gr.
Hamburgueses de carn de vaca gallega 100%.

Hamburgueses

Premium
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Calls de vedella

4,25 €/Kg.

Ref: 6087 
Caixa de 5 Kg.
Budell de boví blanc, cuit a daus.

Carpaccio de vedella

1,83 €/ració de 70 Gr.

Ref: K650 
Caixa de 10 x 70 Gr.
100% carn de vedella.
Descongelar una ració de carpaccio a la nevera.
Un cop descongelat, amanir al gust.

Xurrasco falda de vedella

5,99 €/Kg.

Ref: K687 
Caixa de 4 Kg.
Peça obtingua al tallar de través la part posterior del costillar.
Ideal per a fer a la brasa.

Entrecot tallat de vedella per menú +/- 220 Gr.

7,49 €/Kg.

Ref: K627 
Caixa de 5 Kg. (23 peces de +/- 220 Gr.)
Tall de la zona dorsal de vedella europea.
Ideal per a fer a la planxa o amb salsa.

1,65 €
tall de 220 Gr.

Aprox.
6,06 €

medalló de 250 Gr.
Aprox.

0,53 €
ració de 150 Gr.

Aprox.

Bistec tallat de vedella 140/160 Gr.

9,38 €/Kg.

Ref: K040 
Caixa de 3 Kg.
Carn procedent d’agulla, tapa i contra de vedella. 
Ideal per a preparar a la planxa.

1,41 €
tall de 150 Gr.

Aprox.
1,19 €

Ració de 200 Gr.
Aprox.

Medalló de filet de vedella +/- 250 Gr.
Ref: K697 
Caixa de +/- 2 Kg. aprox.
Carn de boví procedent de llom d’anoll.
Ideal per a fer a la planxa o a la brasa.

24,25 €/Kg.
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Torrezno de Soria prefornejat
Ref: S2136 
Safata d’1,3 Kg. aprox. (25 tires aprox.)
Cansalada de porc, sal i pebre vermell.
Ideal com a tapa.

13,25 €/Kg.

5 min.175 ºC

Llom tallat a 5 Mm.

4,85 €/Kg.

Ref: K020
Caixa de +/- 5 Kg. aprox. P.V.
Cinta de llom filetejada. Talls de 50 Gr.
Ideal per a fer a la planxa.

0,24 €
Tall de 50 Gr

Aprox.

3,99 €/Kg.

Cinta de llom 4/6 Kg.
Ref: C1117
Peces d’entre 3,5 i 4 Kg. aprox.
Preparat de cinta de llom amb cordó, enva-
sats al buit, porcionar o filetejar.

0,24 €
Tall de 60 Gr

Aprox.
1,98 €

Ració de 150 Gr
Aprox.

Filet de porc 700 Gr.
Ref: 21173
Caixa de +/- 6 Kg. Aprox. (+/- 700 Gr. /peça.)
Preparat de filet de porc amb “cordón”, envassat al buit. 
Ideal per a fer a la brasa , a la planxa o al forn.

4,95 €/Kg.

0,89 €
tall de 180 Gr.

Aprox.
1,04 €

tall de 150 Gr.
Aprox.

6,95 €/Kg.

Secret de porc ibèric de 1a.
Ref: K631 
Caixa de +/- 700 Gr.
El secret és una peça que està en la part interna del llom al cos-
tat de la maça de la paleta, en el que seria l’aixella del porc. 
Ideal per a fer a la brasa.

Galta de porc amb os
Ref: K028 
Caixa de 5 Kg. (15 unitats.) x 335 Gr. (aprox.)
Peça magra de la part inferior de la mandíbula, molt tendre i sucosa. 
Ideal per a cuinar guisades o al forn.

4,59 €/Kg.

1,53 €
Unitat de 335 Gr

Aprox.

Ventall ibèric
Ref: K636 
Peces de +/- 800 Gr. P.V.
És la peça de carn que es treu de les costelles del porc.
Ideal per a fer a la brasa o al forn.

12,45 €/Kg.

4,17 €
Unitat de 335 Gr

Aprox.

100%IBÈRICPRODUCTE

100%IBÈRICPRODUCTE
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Costella de porc mel i mostassa
Ref: CF0155 
Caixa de 12 x 600 Gr. aprox. 
Tira de costelles de porc recobertes amb salsa de mel i mostassa, 
d’entre 550 a 650 Gr. aprox., cuites a baixa temperatura i envasa-
des a buit o per a la seva regeneració.

9,99 €/Kg.

20 - 40 min.200 ºC

- Ideal per compartir
- Costelles de pal petit
- Més rendiment
- Mostassa i mel ideal public anglés, francès, holandès etc...

GAMMA5aPRODUCTE

Guatlles
Ref: PR128
Safata de 4 peces de 125 Gr.
Guatlles.
Ideals per a fer al forn.

0,81 €/unitat de 125 Gr.

Super preu

5,99 €
peça de 600 Gr.

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

6,24 €/Kg.

Costella de porc barbacoa
Ref: CF0156 
Caixa de 12 x 600 Gr. aprox. 
Tira de costelles de porc recobertes amb salsa barbacoa d’entre 
550 a 650 Gr. aprox., cuites a baixa temperatura i envasades a buit 
o per a la seva regeneració.

9,55 €/Kg.

20 - 40 min.200 ºC

- La salsa no és invasiva
- Producte customizable
- Les dues opcions es complementen a la carta
- Tres racions per a meú + acompanyament

GAMMA5aPRODUCTE

0,49 €
Ració de 80 Gr.

aprox.

- 

5,73 €
peça de 600 Gr.

aprox.
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Pernilets de pollastre 170 Gr.
Ref: 95208 
Caixa de 5 Kg.
Pernilets  de pollastre 170 Gr.
Ideal per a fer al forn.

2,25 €/Kg.

0,38 €
Unitat de 170 Gr. 

aprox.

Pit de pollastre filetejat
Ref: 96814 
Caixa de 5 Kg. Interfoliada.
Pit de pollastre filetejat envassat en format IQF. Ideal per a fer a la 
planxa.

5,97 €/Kg.

Pit de pollastre
Ref: 96813
Caixa de 5 Kg. Interfoliada.
Pit de pollastre envassat en format IQF.
Ideal per a fer a la planxa.

4,74 €/Kg.

Ref: 97853 
Peces de 600/800 Gr. aprox. P.V.
Fetge d’ànec envassat al buit.
Ideal per a porcionar i fer a la planxa o amb una reducció de salsa i 
preparar plats Gourmet.

Foie d’ànec 600/800 Gr.

21,99 €/Kg.

Ref: K644 
Peces de 40/60 Gr. aprox.
Fetge d’ànec 100%.
Ideal per a fer a la planxa o amb una reducció de salsa i preparar 
plats Gourmet.

Escalopa de fetge d’ànec  40/60 Gr.

28,95 €/Kg.

0,89 €
Ració de 150 Gr.

 aprox.
0,94 €

Ració de 200 Gr.
 aprox.

1,45 €
Unitat de 50 Gr. 

aprox.

1,10 €
Ració de 50 Gr. 

aprox.
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Aletes Mediterrània
Ref: PR26 
Bossa d’1 Kg. (24 peces aprox.)
Aletes de pollastre estil mediterrani, cruixents i saboroses.

7,19 €/Kg.

2 - 3 min.180 ºC

Aletes barbacoa
Ref: V300 
Caixa de 5 x 1 Kg. (30/33 peces/Kg. aprox.)
Aletes de pollastre marinades a la barbacoa, prefregides i conge-
lades.

6,99 €/Kg.

Filet de pollastre arrebossat “Finger”
Ref: R722 
Caixa de 3 x 1 Kg. (50/75 Gr. unitat, aprox.)
Elaborats a partir de filet de pollastre 100% natural. Amb un 70% 
de filet de pollastre i un 30% d’arrebossat, estan marinats amb una 
saborosa barreja de pebre vermell dol , caiena, pebre, ceba i all.

7,99 €/Kg.

2 - 3 min.180 ºC

Nuggets de pollastre
Ref: PR37 
Caixa de 2 x 2,5 Kg.
Filet de pollastre cuit, recobert, fregit i congelat.
Ideal com a primer plat o pica pica.

5,92 €/Kg.

2 - 3 min.180 ºC

Crunchy de pollastre
Ref: R798 
Caixa de 3 x 1 Kg.
Amb aut ntic i suc s pit de pollastre (70%) i un cruixent empanat de
blat de moro.

7,99 €/Kg.

3 min.175 ºC

Chiken Fillet Burguer
Ref: F5835 
Caixa de 2 x 1,5 Kg.
Pit de pollastre 60%.
Anima’t a provar aquests deliciosos filets de pit de pollastre coberts
per un cruixent i sabor arrebossat.

8,99 €/Kg.

5 min.175 ºC 22 min.210 ºC

4 min.175 ºC 15 min.200 ºC

0,22 €
Unitat aprox.

0,49 €
Unitat de 62 Gr.

aprox.
1,03 €

Peça de 115 Gr.
aprox.

0,18 €
Unitat de 23 Gr.

aprox.
0,13 €

Peça de 23 Gr.
aprox.

0,30 €
Unitat aprox.
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Virutes ibèriques 50%
Ref: RF044 
Envàs de 2 x 500 Gr.
Aquestes virutes Ibèriques procedeixen de productes 
seleccionats amb cura,  certificats i amb una curació 
aproximada de 2 anys. 
S’obté de el procés de trossejar mitjançant les nostres
maquines especialitzades els tacs de porc, obtenint les 
virutes, uns petits filaments utilitzats per infinitat de plats 
(cremes, entrepans, amanides, croquetes, guarnicions...

Es recomana treure la bossa de l’frigorífic 
uns 20 minuts abans del seu 
consum, per tal que el producte
arribi a la temperatura ambient.

8,45 €/sobre de 500 Gr.

Novetat
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Centre de pernil ibèric Extremadura
Ref: CF0005
Peça de +/- 5 Kg. P.V.
Centre de pernil ibèric d’enceball D.O. Extremadura.
Net de pell i en presentació natural.

26,95 €/Kg.

Centre d’espatlla ibèrica Maximum
Ref: CF0007
Peça de +/-2,5 Kg. P.V.
Espatlla de pernil ibéric pelada, desossada, amotlla-
da i envasada al buit amb film.

28,95 €/Kg.

Fuet tallat
Ref: CF0093 
Safata de 500 Gr. (250 talls de fuet)
Fuet tallat ideal per a prepara aperitius, o com a tapa 
o entrant.

5,45 €/safata.

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

1,75 €/unitat.

Bacon practic meitat
Ref: CF0054 
Safata de +/- 2,3 Kg. aprox
Bacon i espècies. Bacon semi cuit i fumat envasat al buit.

5,75 €/Kg.

0,26 €
Ració de 100 Gr.

aprox.

0,28 €
Ració de 100 Gr.

aprox.

0,28 €
Ració de 50 Gr.

aprox.

0,27 €
Ració de 50 Gr.

aprox.
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Pernil cuit tot sabor 11 x11 
Ref: CF0143 
Peça de 4 Kg.
El seu format d’11 x 11 el fa especialment in-
dicat per a fer sandvitxos de tot tipus o per a 
preparar amanides, o fins i tot entrants.

5,95 €/Kg.

Embotit sandvitx 11 x 11
Ref: CF0010 
Peça de +/- 3,5 Kg. aprox.
Embotit de porc ideal per a preparar sandvit-
xos i entrepans.

3,99 €/Kg.

Embotit sandvitx Gall d’Indi
Ref: CF0013 
Peça de +/- 3,6 Kg. aprox.
Embotit de Gall d’Indi ideal per a preparar 
sandvitxos i entrepans.

5,25 €/Kg.

Salsitxes Hot Dog 12 unitats
Ref: CF0022 
Paquet de 1,25 Kg. (12 unitats)
Salsitxes tipus frankfurt de 22 Cm. aprox.  
Especial per a hostaleria.

4,99 €/pack.

0,42 €
unitat.

0,31 €
Ració de 80 Gr.

aprox.

0,42 €
Ració de 80 Gr.

aprox.

0,47 €
Ració de 80 Gr.

aprox.

Assortit de 5 formatges de França
Ref: S2119.
Safata de 400 Gr.
Safata composta per: Emmental, Petit Can-
tal Jeune AOP, Rulo barreja cabra - vaca, 
Blau, Brie.
4,99 €/safata.

Formatge fresc de Burgos
Ref: S2216.
Peça d’1 Kg.
Formatge Burgos de vaca, semigràs, fresc.

3,99 €/Kg.

Mozzarella ratllada
Ref: S2053.
Bossa de 2,5 Kg.
Formatge de pasta filada de llet de vaca.

5,99 €/Kg.

Formatge Camembert 
Ref: S2118 
Envàs de 240 Gr.
Formatge Camemebert.

2,35 €/envàs.
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0,41 €
Ració de 40 Gr

aprox.

0,43 €
Ració de 150 Cl.

aprox.

Formatge ratllat barreja
Ref: S2264
Bossa d’1 Kg. aprox.
Formatge ratllat barreja.

5,25 €/bossa.

Formatge per untar
Ref: S2088
Bidó de 2 Kg.
Formatge especial tipus Philadelphia.

5,90 €/Kg.

Mascarpone
Ref: SG0286
Envàs de 500 Gr.
Mascarpone 100%. Crema de llet italiana.

3,56 €/envàs de 500 Gr.

Petició prèvia a
24 hores

Gaspatxo
Ref: CM0124 
Caixa de 6 x 1L.
Ja sigui com a primer plat, acompanyament, 
o entre hores, el nostre gaspatxo és un clàs-
sic que mai falla!

2,89 €/ litre

Salmorejo
Ref: CM0123 
Caixa de 6 x 1L.
Aquesta recepta d’origen cordovès, es con-
sidera un Gaspatxo de cullera. Servir fred. 
Moure, obrir i deixar 5 minuts.

2,89 €/ litre

Rulo de formatge de cabra 100%
Ref: S2050
Peça d’1 Kg.
Formatge cabra 100%.
Ideal per a preparar tapes i amanides.

10,45 €/Kg.

Petició prèvia a
24 hores

Petició prèvia a
24 hores

0,43 €
Ració de 150 Cl.

aprox.
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Ensaimada llesta
Ref: 60990 
Caixa de 16 x 87 Gr. (14,5 Cm.)
Ensaimada llesta, descongelar i servir.

15-20 min.

0,50 €/unitat.

Mini xuxo de crema
Ref: 65690 
Caixa d’1,5 Kg. (54 Gr.) 12,5 Cm.
Massa de berlina ensucrada farcida de
crema.

30-40 min.

0,45 €/unitat.

Big Dots
Ref: 65590 
Caixa de 48 x 70 Gr. (10,8 Cm.)
Descongelar i llest, sempre acabats de fer.

15-20 min.

0,44 €/unitat.

Pop Dots blanc
Ref: 64230 
Caixa de 100 x 20 Gr. (4,6 Cm.)
Suau i tendra massa de Dots que es
fon a la boca amb cobertura de xocolata
blanca.

15-20 min.

0,18 €/unitat.

Magdalena clàssica
Ref: 64100 
Caixa de 35 x 55 Gr. (6,5 Cm.)
Clàssica magdalena amb sucre.

15-20 min.

0,28 €/unitat.

Pop Dots xoco
Ref: 64220 
Caixa de 100 x 15 Gr. (4,6 Cm.)
Descongelar i llest, sempre recent fets.

15-20 min.

0,14 €/unitat.
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Burguer cristalina pre tallada 120 Mm.
Ref: 69837 
Caixa de 60 x 75 Gr. (12 Cm.)
Ampliem la gamma amb la Burger Cristalina de 120 Mm. de diàmetre
peró ara pre tallada perqué sigui més fàcil elaborar les diferents
receptes.

0,49 €/unitat.

20 - 30 min. 1 min.180 - 190 ºC

Pa burguer sèsam pre tallat
Ref: 27271 
Caixa de 24 x 85 Gr. (12 Cm.)
El clàssic de sempre, acabat amb sèsam pelat i un procés d’elaboració 
que el fa més pa.

0,42 €/unitat.

20 min. 1 min.180 - 190 ºC

Panet de frankfurt llest
Ref: 64150 
Caixa de 76 x 95 Gr. (20 cm).
Un panet tendre i sabor s’elaborat amb la recepta de l’autèntic pa.
Producte molt regular, 100% acabat, amb moltes possibilitats. Am-
plia l’oferta de l’establiment amb receptes dolces i salades.
Elaborat amb massa mare, presenta un aspecte lleuger i de gran qualitat.

20 - 25 min.

0,26 €/unitat.

Gran cristalí pre tallat
Ref: 64971 
Caixa de 64 x 50 Gr. (8 Cm. aprox.)
Pretallat per facilitar el seu ús als professionals del sector, aportant 
agilitat, versatilitat i estalvi de temps.

0,28 €/unitat.

Gran Cristalí
Ref: 64970 
Caixa de 12 unitats x 330 Gr. (35,5 Cm.)
Aquest pa de doble fermentació, altament hidratat, presenta una mo-
lla blanca, suau i molt alveolada. Subtil enfarinat que millora l’aspecte 
de la seva daurada escorça, mentre que l’oli d’oliva li dota d’una 
personalitat única.
1,40 €/unitat.

Coca de l’escala
Ref: PA55001 
Caixa de 15 un. de +/- 400 Gr.
Farina de blat, aigua, sal,llevat.
Obrir i torrar al forn, torradora o salamandra.

1,23 €/unitat.

15 - 20 min. 4 - 6 min.180 - 200 ºC 20 min. 1 min.180 - 190 ºC



Postres
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Crumble

12,45 €/Kg.

Ref: PR2081 
Caixa de 2 Kg.
Crumble de galeta ideal per a preparar postres.

Fruites del bosc 3 varietats

4,65 €/Kg.

Ref: BR322. 3 varietats
Bossa de 2,5  Kg
Grosella, mora silvestre, nabiu silvestre.

Maduixes senceres

4,29 €/Kg.

Ref: BR329
Bossa de 2,5 Kg.
Maduixes senceres. Ideals per a preparar postres amb 
fruites, pastissos, etc.

Fruites del bosc 6 varietats

4,45 €/Kg.

Ref: BR321. 6 varietats
Bossa de 2,5  Kg
Maduixa, grosella vermella, grosella negre, 
nabiu, mora, gerds.

Massa Brisa

1,46 €/base.

Ref: PR170 
Caixa de 8 x 500 Gr.
Descongelar a temperatura ambient durant 30 minuts. 
Si desitja una massa més prima, empolvoreu amb farina la 
massa i la taula per a evitar que s’enganxi i estirar suaument 
a totes les direccions. 
Per aconseguir un to més daurat, pintar la massa amb 
ou batut.  Pre escalfeu el forn a 200 º c durant 15 minuts, introduïr la massa amb les formes o figures desit-
jades, i fornejar durant 20 minuts aproximadament a 200 º C, i gratinar 15 minuts més.
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Trufes gelades
Ref: M560
Caixa de 50 x 15 Gr.
Boletes de trufa aromatitzades amb brandy i cobertes de fideus de 
xocolata.

0,24 €/unitat.

0,81 €
ració.

Placa de brownie i nous
Ref: 61250
48 x 60 Gr. (24 x 36 Cm.)
Planxa pre tallada de brownie i nous.

38,99 €/unitat.

Coulant de xocolata
Ref: PR231
Caixa de 20 x 100 Gr. (Ø 7 Cm.)
Producte estrella imprescindible a la carta de postres, el Fondant de xocolata de Trai-
teur de Paris destaca per la seva intensitat de xocolata amb el seu sabor ben pronun-
ciat i tot el fondant d’un cor de xocolata molt fluid.
El Fondant de xocolata ofereix una regeneració perfecta tant en forn tradicional com 
en microones, de cara a un servei irreprotxable, i la seva presentació en format indivi-
dual (100 Gr.) permet un bon control de el cost per porció.
Aquestes postres sensació dedicat a tots els grans gourmands pot degustar tant en 
calent com en fred, com a postres en plat o per a una pausa gourmand.

0,95 €/unitat.

35-40 seg.850 W 12 - 13 min.200 ºC

Tatin de poma
Ref: PR2323
Caixa de 24 x 120 Gr.
Cèlebre al món sencer, el Tatin de poma és un postre afruitat i gormand, ideal en totes 
les estacions.
Aquest gran clàssic de la pastisseria francesa destaca pels seus ingredients de qua-
litat: pomes de sabor encaramel·lat, disposades sobre una delicada massa brisa de 
mantega de sabor autèntic.
Gràcies al seu diàmetre de 10 Cm., aquest postre assegura una bona cobertura de 
l’plat per tal d’oferir un aspecte generós.
Realitzada a partir de matèries primeres rigorosament seleccionades, la recepta no 
conté colorants, conservants ni potenciadors del sabor.

1,61 €/unitat.

60 seg.1000 W 15 - 20 min.150 ºC
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Nata Krona original
Ref: S2020
Brick d’1 L.
En cuinar no es talla, resisteix altes temperatures i tolera l’addició 
d’àcids. Alt rendiment en muntat.

3,99 €/brick.

Nata Krona pastissera
Ref: S2036
Brick d’1 L.
Derivat làctic amb greix vegetal ideal per muntar: òptima textura, op-
tima fermesa: fins a 48 hores en nevera sense perdre aspecte inicial 
i alt rendiment: fins 2,5L.

3,75 €/brick.

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

5,90 €/unitat.

2 dies.

Iogurt grec natural galleda

8,29 €/envàs.

Ref: RF024 
Envàs de 3 Kg.
Iogurt grec natural especial hostaleria.
Indicat per a la preparació de postres.

Iogurt natural cremós

5,29 €/envàs.

Ref: RF023 
Envàs de 3 Kg.
Iogurt cremós natural especial hostaleria.
Indicat per a la preparació de postres.

Galledes especial hostaleria



Cocteleria
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1,26 €
Base còctel

Combinat de pinya colada
Ref: BR62 
Ampolla d’1 L. (12 còctels aprox./ampolla)
Base per a cocteleria elaborat amb sucre, llet en pols, pinya i 
troços de coco.
A la batedora: Afegir, glaçons, + 4 Cl. de Ron, + 7 Cl. de base 
pinya colada. Tritureu 15 segons i servir en copa especial amb 
dos palletes. Decorar amb un tros de pinya i coco.

15,15 €/unitat.

0,52 €
Base mojito

Mojito clàssic
Ref: BR57 
Ampolla d’1 L. (25 mojitos aprox./ampolla).
Omplir el got amb glaçons de gel o gel picat. Afegeix 4 Cl. 
de Base de Mojito, 4 CL. de Ron i completar amb soda.
Barrejar amb una cullera de cocteleria. 
Decorar amb menta i llima.

12,99 €/unitat.

0,58 €
Base mojito

Mojito de maduixa
Ref: BR52
Ampolla d’1 L. (25 mojitos aprox./ampolla).
Omplir el got amb glaçons de gel o gel picat. Afegeix 4 Cl. 
de Base de Mojito de maduixa, 4 CL. de Ron i completar amb soda.
Barrejar amb una cullera de cocteleria. 
Decorar amb menta i llima.

14,62 €/unitat.

Guia per preparar
els teus còctels
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Oli d’oliva verge extra Borges
Ref: S4015
Caixa de 168 x 10 Ml.
Oli d’oliva verge extra monodisis.
Format hostaleria.
0,07 €/unitat.

Vinagre de vi jove 6º Borges
Ref: S4016
Caixa de 168 x 10 Ml.
Vinagre de vi jove 6º monodisis. 
Format hostaleria.
0,05 €/unitat.

Vinagre de Mòdena
Ref: S4031
Caixa de 168 x 7 Ml.
Vinagre de Mòdena monodosis. 
Format hostaleria.
0,06 €/unitat.

Oferta primera comanda
Comprant 2 expositors monodosis de Borges

de  regal
un expositor d'oli verge

S4015
S4016
S4031

* Promoció vàlida fins final d’existències. Una promoció per client i nomès per a primeres comandes.
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Sobres monodosis de sal
Ref: S3670
Caixa de 2.000 x 1 Gr.
Sal iodada en format monodosis.

0,004 €/sobre.

Sobres monodosis de pebre
Ref: S3671
Caixa de 2.000 x 0,5 Gr.
Pebre en format monodosis.

0,010 €/sobre.

Sobres monodosis de Ketchup
Ref: S5104
Caixa de 250 x 12 Ml.
El kétchup és el complement per amanir el 
teu plats però també pot utilitzar-se com a 
base per a elaborar altres salses (barba-
coa), marinar carns i peixos, dipejar.

0,03 €/sobre.

Sobres monodosis de mostassa
Ref: S5112
Caixa de 250 x 12 Ml.
La salsa mostassa ofereix grans possibili-
tats pel seu sabor, textura i aquest toc que 
permet fer-ne una deliciosa salsa que no 
voldràs que falti a la teva taula.

0,03 €/sobre.

Sense
Gluten

Sense
Gluten

Sobres monodosis de maionesa
Ref: S5101
Caixa de 250 x 12 Ml.
La maionesa és perfecte per al guarniment 
d’amanides, amanides i amaniments. 
A més, podràs utilitzar-la com a base d’al-
tres salses, gratinat i dipejar.

0,04 €/sobre.

Sense
Gluten

Formats
monodosis

Mantega individual
Ref: S3005 
Caixa de 240 x 10 Gr.
Producte gras obtingut de nata pasteurit-
zada.

0,10 €/unitat/10 Gr.
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Salses Hellmann’s
Ref: S2062. Salsa Mostassa i mel Envàs d’1 L.  8,77 €/envàs.
Ref: S2066. Salsa César Envàs d’1 L.   8,77 €/envàs.
Ref: S2059. Salsa Mil Islas Envàs d’1 L.   7,99 €/envàs.
Ref: S2194. Salsa Vinagreta Envàs d’1 L.   4,99 €/envàs.

Salsa Marinera
Ref: B122
Envàs de 1,25 Kg.
Salsa indicada per a “ceviches”.
Deixar descongelar, barrejar, i utilitzar.

7,90 €/envàs.

1,29 €
Ració de 100 Gr.

de salsa
0,79 €

Ració de 100 Gr.
de salsa

Salsa romesco

12,90 €/envàs.

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

Salsa Chimichurri
Ref: B120
Envàs d’1 Kg.
Salsa indicada per a plats de carn Argentins.
Deixar descongelar, barrejar, i utilitzar.
7,35 €/envàs.

Salsa Teriyaki
Ref: B127
Envàs de 1,25 Kg.
Salsa indicada per a plats de carn o peix Japonesos.
Deixar descongelar, barrejar, i utilitzar.
8,50 €/envàs.

0,37 €
Ració de 50 Gr.

de salsa
0,85 €

Ració de 100 Gr.
de salsa

Salsa Tàrtara Hellmann’s

16,29 €/envàs.

Ref: S2352 
Envàs de 3 L.
Salsa Tàrtara en format hostaleria ideal per 
acompanyar qualsevol tipus de plat.

Sense
Gluten
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Oli per fregir Tradition Borges

1,95 €/litre.

Ref: S4035 
Caixa de 2 x 7,5 L.
Oli de refinat de pipes de girasol. 
Especialment usat en fregits. 
S’utilitza a l’gust per a la preparació i guarniment de plats.

Oli d’oliva verge extra Borges

3,99 €/litre.

Ref: S4011 
Garrafa de 5 L.
Oli d’oliva verge extra Borges.

Oli d’oliva suau Capricho

3,39 €/litre.

Ref: S4014 
Envàs de 5 L.
Conté exclusivament olis d’oliva refinats 
i olis d’oliva verges. Apte per vegans, ve-
getarians, ovo-lacto-vegetarians i celíacs. 
Apte per a fregits.

Maionesa

7,85 €/envàs.

Ref: S3800 
Envàs de 3,6 L.
La seva suavitat i sabor la fan perfecta per 
a l’acompanyament de plats, guarniments o 
altres salses.

Maionesa Hellmann’s

13,95 €/envàs.

Ref: S2032 
Envàs de 5 L.
Textura ideal: realça el sabor dels ingre-
dients a la mescla. Màxima estabilitat: in-
gredients ben integrats i sense aigualir-se, 
mantenint una barreja homogènia.
Múltiples aplicacions: Ingredient base per a 
tot tipus d’amanides i salses. 
També per gratinar!

Oli Risso Amphora performance
Ref: V640. 
Caixa de 2 x 7,5 L.
Oli de gira-sol alt oleic, oli de colza, oli de blat 
de moro, oli de colza alt oleic, aroma natural, 
antiescumant. Sense oli de palma ni llavors 
de raïm. Es apte per a vegetarians, ovo-lactis 
i celíacs.
2,15 €/Litre

All i oli
Ref: S2000 
Envàs de 2 L.
All i oli llest per acompanyar fideuàs i qual-
sevol altre tipus de plat.

7,39 €/envàs.

Oli de girasol Borges

1,68 €/litre.

Ref: S4045 
Garrafa de 25 L.
Oli de girasol especial per fregits.
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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

Espècies

l’avi PEP

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

PRIMERES MARQUES

Descarregar la revista des d’aquí.

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

Bacallà
Gardell
Autèntic  Bacallà  dʼIslàndia


