
Ofertes vàlides de l’1 de maig al 30 de juny de 2021

Amanides, arrossos
i paelles
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Al bon temps...
...Me’n vaig anar al Saler
a fer-me una paelleta,
que encara que sóc poeta
lo primer és lo primer...

Aquesta poesia escrivia Vicent Andrés Estellés, un escriptor i 
poeta valencià, a la seva columna del diari “Las Provincias” el 
29 de setembre del 1959.

La paella com a tal, apareix amb la revolució industrial, quan 
arriba el ferro a les cases i es pot fer una cocció al punt sense 
haver d’anar al forn. Aleshores, la paella es popularitza i s’aris-
tocratitza alhora, probablement perquè l’arròs és un cereal ba-
rat que pot substituir el blat. 
En aquell moment, l’arròs triomfa a tot el món i es converteix 
en un plat universal.

La paella s’ha fet sempre amb allò que la gent tenia més a 
mà, i en aquesta edició de la revista, et suggerim tot un seguit 
d’ingredients per a que puguis confeccionar les teves paelles 
i arrossos, i fideuàs.

És tan sols una guia d’ingredients i condiments essencials que 
han triat els nostres experts, per a que puguis oferir als teus 
clients la millor qualitat. 
La màgia la poses tu, amb el teu toc personal.

I com no, abans de la paella, una bona amanida, per anar 
fent boca, també amb una selecció d’ingredients triats per la 
ocasió.

Com sempre, el nostre equip comercial resta a la teva disposi-
ció per assessorar-te davant de qualsevol dubte.

Assolim Foodservices
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Perles de mozzarela de Búfala
Ref: SG0288
Bossa d’1 Kg. (Perles de 5 Gr.)
Perles de mozzarela de Búfala.
Ideal per a preparar amanides.

20,25 €/bossa. 0,10 €/perla.

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 sabo-
rosa barreja de pebre vermell dolç, caiena, pebre, ceba i all.

8,99 €/Kg.

Salsa Cesar
Ref: S2066
Envàs d’1 L.
Ideal per a preparar amanides.

7,99 €/envàs.

Blat de moro
Ref: S2170
Llauna de 600 Gr.
Blat de moro, aigua, sucre i sal.
Ideal com acompanyament o per a preparar amanides.

1,79 €/llauna.

Petició prèvia a
24 hores

5 min.180 ºC

Amanida Cesar 

de pollastre cruixent
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Amanida de cranc
Ref: V100
Bossa de 2 Kg.
Surimi 32%, mini panotxes, papaia, cua de 
gamba pelada i cuita i sal.
Deixar descongelar, amanir al gust i servir.

7,30 €/Kg.

Salpicó de marisc
Ref: V108
Caixa de 2 x 1 Kg.
Cua de gamba cuita, carn de musclo cuit, 
pop cuit, pebrot verd, pebrot vermell, ceba, 
i surimi. Deixar descongelar i servir.

6,99 €/Kg.

Guacamole
Ref: V505
Envàs d’1 Kg.
Polpa d’alvocat perfectament barrejada i tri-
turada amb pebrots jalapeños verd i vermell 
ceba i espècies. Deixar descongelar.

7,99 €/Kg.

Amanida de pasta i pinya
Ref: V103
Bossa de 2 Kg.
Espirals de pasta, pinya, cua de gamba pelada.
Deixar descongelar, amanir al gust i servir.

4,64 €/Kg.

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

2,79 €/barra de 300.

Barretes Krissia

6,25  €/Kg.

Ref: P381 
Bossa d’1 Kg.
Surimi (peix), aigua, oli gira-sol, cefalòpode 
(mol·lusc), extracte de cranc (crustaci). Ideal 
per amanides.

Nachos
Ref: S0750
Caixa de 12 x 450 Gr.
Farina de blat de moro, oli vegetal, aigua i 
sal. Deliciosos nachos ideals per a dipejar 
amb salses.

2,05 €/bossa.

Fussili blanc IQF
Ref: B3070
Bossa d’1 Kg.
Pasta fresca cuita, ultracongelada elaborada 
amb sèmola de blat dur i aigua en forma 
d’espirals.
Ideal per amanides o primer plat.

2,45 €/Kg.

80 - 90  ºC 1 - 2 min.

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.

4,45 €/Kg.

Novetat
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Olives farcides 160/200
Ref: S1585
Llauna de 5 Kg.
Olives farcides d’anxova.
Ideals per a fer l’aperitiu  i preparar amanides.

2,29 €/Kg.

Olives “Manzanilla” 160/200
Ref: S7065
Llauna de 5 Kg.
Olives, aigua i sal.
Ideals per a fer l’aperitiu  i preparar amanides.

1,99 €/Kg.

Olives “aliño de la abuela”
Ref: S7070
Llauna de 5 Kg.
Olives verdes partides, aigua, alls, pebre 
vermell, sal, vinagre, llorer, orenga, i comí.
Ideals per a fer l’aperitiu.

1,99 €/Kg.

Gulas©

4,45 €/pack.

Ref: P680 
Pack de 2 x 150 Gr.
Preparat de peix amb forma d’angula ideal 
per a preparar com acompanyament o fins i 
tot com a primer plat.

Accedeix a 
les receptes

Bacallà esqueixat loins IQF

8,50 €/Kg.

Ref: P1176 
Caixa de 5 Kg.
Varietat: (Gadus morhua), agua y sal.
Es recomana descongelar a temperatura de 
refrigeració. Ideal per a preparar amanides, 
per fer esqueixada de bacallà, etc.

Oli d’oliva verge extra Borges
Ref: S4015
Caixa de 168 x 10 Ml.
Oli d’oliva verge extra monodisis.
Format hostaleria.

0,08 €/unitat.

Vinagre de vi jove 6º Borges
Ref: S4016
Caixa de 168 x 10 Ml.
Vinagre de vi jove 6º monodisis. 
Format hostaleria.

0,06 €/unitat.

Vinagre de Mòdena
Ref: S4031
Caixa de 168 x 7 Ml.
Vinagre de Mòdena monodosis. 
Format hostaleria.

0,06 €/unitat.

Bocinets especiats Heura
Ref: 101225 
Caixa de 2,5 Kg.
Texturitzat i marinat a base de soja.
(Pollastre).

16,11 €/Kg.

3 - 4 min.180 ºC



Espai saludable
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10-15 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’herbes i espècies.

12,12 €/Kg.  1,21 €/unitat.
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4 min.180 ºC 12 min.220 ºC 10 - 15 min.150 ºC 13 - 15 min.180 ºC

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% Pollastre de Findus, una excel-
lent alternativa vegana i flexitariana, per el teu menú.
Fets a partir de proteïna de pèsol i blat amb espècies, empanades, 
prefregides i ultracongelades.

12,45 €/Kg.

4 min.180 ºC 12 min.220 ºC

Picada de proteina de pèsol
Ref: F5688 
Caixa de 2 Kg.
El picada de proteïna de pèsols de Findus Professional, és un pro-
ducte versàtil, que permetrà fer diversos plats, amb aquest increïble 
ingredient per les teves receptes, apta per a vegans.

10,60 €/Kg.

4 min.180 ºC 17-20 min.225 ºC

Falafel 
Ref: F5302 
Caixa de 2 Kg. (15 Gr./unitat)
El nostre falàfel és un aliment fet a base de cigró. És un plat vegetarià 
molt popular, assaonat amb julivert, comí, coriandre i pebre de caie-
na finament picats.
Típic de l’Orient Mitjà, se serveix amb salsa de iogurt, en pa de pita 
o bé com a entrada o plat principal.

6,72 €/Kg.

Mandonguilla 0% carn
Ref: F5298 
Caixa de 2 Kg.
Les Mandonguilles 0% carn de Findus es serveixen, mengen i cuinen 
com qualsevol altra. Són adequades tant en salsa, o com a plat prin-
cipal. Riques en proteïnes, és un bon menjar per a tothom, tant nens 
com adults. 

11,25 €/Kg.



Espai saludable
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Picada vegana
Ref: 4115 
Bossa de 2 Kg.
La picada vegana de GARDEN GOURMET®, és versàtil i està precuinada, així que pots preparar-la 
fàcil i ràpidament com les receptes 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 
proteïnes i una bona font de fibra. La nostra carn picada vegetal es pot fer servir en moltes recep-
tes noves i plats tradicionals, com en lasanya, pasta bolonyesa, pastís de carn, verdures farcides, 
kebabs o xili amb carn.

10,90 €/Kg.
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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.

75 ºC 10-12 min.200 ºC

6-8 min.150 ºC 12-15 min.180 ºC 6-8 min.150 ºC 12-15 min.180 ºC

7 min.175 ºC 9 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 tex-
tura sucosos d’una hamburguesa de carn, 
sembla, es cuina, fa olor i te gust a la de ve-
ritat 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. 1,57 €/unitat.

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 arre-
bossat d’origen vegetal és un deliciós subs-
titut vegetarià del pollastre que et permetrà 
preparar molts plats.

10,17 €/Kg. 0,91 €/unitat.

Mandonguilla vegana
Ref: 4956 
Bossa de 2 Kg.
Les mandonguilles veganes de GARDEN 
GOURMET® són una alternativa versàtil per 
afegir a una gran varietat de receptes, des 
de pastes italianes fins exòtiques receptes 
asiàtiques. Aquestes delícies veganes són 
fàcils de preparar, amb poc temps de coc-
ció, oferint un dinar càlid i indulgent per als 
teus comensals. Elaborats amb ingredients 
d’origen vegetal, són riques en proteïnes 
i fibra. Les Mandonguilles veganes estan 
precuinades i es poden preparar amb anti-
cipació o en l’últim minut, sense perdre el 
seu deliciós sabor.

11,85 €/Kg.

Burguer Deluxe
Ref: 8147 
Bossa de 2 Kg. (90 Gr./unitat) 
La Burger Deluxe de GARDEN 
GOURMET®, és una deliciosa experiència 
saborosa de textura sucosa, que sembla, fa 
olor i sap com una hamburguesa de carn. 
Elaborada amb ingredients d’origen ve-
getal i una barreja d’espècies, és rica en 
proteïnes i una bona font de fibra, baixa en 
greixos saturats. Fàcil de preparar, Ready 
to Eat, i bona d’allò més, aquesta hambur-
guesa vegetariana farà les delícies dels teus 
clients.

11,70 €/Kg. 1,06 €/unitat.

6-8 min.150 ºC 12-15 min.185 ºC

6-8 min.150 ºC 12-15 min.180 ºC

Tires veganes
Ref: 3449 
Bossa de 2 Kg. (75 Gr./porció)
Les tires veganes de GARDEN 
GOURMET® són imprescindibles a la teva 
cuina i aquestes tires veganes no decebran. 
Tenen un sabor deliciós i una textura sucu-
lenta. Si busques ingredients vegetals rics 
en proteïnes i fibra, no dubtis a afegir a la 
teva carta nostres productes vegans. Ràpids 
i fàcils de cuinar, les saboroses tires veganes 
realçaran una gran varietat de receptes, si-
guin guisats, amanides, entrepans i wraps. 
Saltar els filets o acompanya’ls amb una ama-
nida de mango i pinya o amb un curri verd 
tailandès per provar alguna cosa diferent.

15,90 €/Kg. 1,19 €/porció.



Paella de marisc
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Allistat 32/36 Gober
Ref: P159 
Caixa de +/- 2 Kg. aprox
Varietat: Aristeus Antenatus.
Ideal per a fer a la planxa.

25,95 €/Kg.

Escamarlà núm. 2 Primera 16/20
Ref: P576 
Estoig de 1,5 Kg. (16 - 20 unitats). 
Pes escorregut: 1,350 Kg.
Varietat: Nephrops norvegicus.
Origen: Escòcia. Ideal per fer a la planxa, paelles 
i guissos.

12,25 €/Kg.

Tires de sípia neta
Ref: P1058 
Bloc d’1 Kg.
Varietat: Sepia officinalis. Origen: Marroc. 
Ideal per a fer a la planxa o preparar arròs.

9,45 €/Kg.

Musclo roca del Delta de l’Ebre
Ref: PF79880
Sac de 3 Kg.
Ideal per a fer arrossos o fer a la marinera.

2,75 €/Kg.

Cloïssa cultiu jap. 70/100 unitats
Ref: PF60075
Malla d’1 Kg.
Ideal per a fer arrossos o fer a la marinera.

9,95 €/Kg.



Arròs del senyoret
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Musclos sense closca
Ref: P493 
Bossa d’1 Kg.
Musclos sense closca. Varietat: Mytilidae. 
Ideal per a fer arrossos o com aperitiu.

5,99 €/Kg.

Calamar patagònic trossejat

9,25 €/Kg.

Ref: P868 
Bossa d’1 Kg.
Calamar Patagònic trossejat. IQF Varietat: Loligo patagonica.
Ideal per arrebossar, preparar paelles i arrossos, etc.

Cua de rap de Senegal 300/500 IQF
Ref: P1142 
Caixa de 5 Kg.
Cues de rap eviscerat, sense cap, ni pell. Varietat: Lophius SPP.
Ideal per a prepar al forn, arrebossat, etc.

9,75 €/Kg.

Cua llagostinera pelada 10/30

8,25 €/bossa.

Ref: 95620 
Bossa de 500 Gr.
Cues de gambot Austral. Varietat: Pleoticus muelleri. Desvenada.
Ideal per a prepar paelles.

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

1,50 €/llauna.



Paella mixta
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Conill trossejat IQF

Sípia neta G tallada a daus IQF

Musclo “jugosón” 60/80 unitats

Pollastre trossejat

Llagostinera Núm. 2 a bord

Costella de porc tallada

4,25 €/Kg.

9,95 €/Kg.

2,69 €/Kg.

2,49 €/Kg.

11,90 €/Kg.

6,19 €/Kg.

Ref: K684 
Caixa de 4 Kg.
Conill congelat tallat en petites porcions de 
3 a 4 cm de gruix (Conté fetge). 
Ideal per a preparar arrossos.

Ref: P1030 
Caixa de 6 Kg.
Varietat: Sepia officinalis.
Ideal per a preparar paelles i arrossos.

Ref: P888 
Bossa d’1 Kg.
Musclo. Varietat: Mytilidae.
Ideal per a preparar arrossos i paelles, etc.

Ref: 96818 
Caixa de 5 Kg.
Pollastre trossejat. 
Ideal per fer paelles.

Ref: P765 
Caixa de 2 Kg.
Varietat: Hymenopenaeus muelleri.
Ideal per a preparar a la planxa o per a fer
arrossos o fideuàs.

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

Cloïssa marró 40/60

3,35 €/Kg.

Ref: P272 
Bossa d’1 Kg.
Cloïssa sencera congelada. 
Varietat: Ruditapes philippinarum.
Ideal per fer-les a la marinera i per a prepara
arrossos i fideuàs.



Paella vegana
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Carxofa mig cor

Pèsol molt dolç

Pebrot verd tires Pebrot vermell tires Pastanaga a daus

Porro trossejat

5,95 €/Kg.

2,35 €/Kg.

1,26 €/Kg. 1,46 €/Kg. 0,82 €/Kg.

1,19 €/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.

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

Ref: V1047 
Bossa de 2,5 Kg.
Tires de pebrot verd, congelades individu-
alment. 
Varietat: Capsicum Annum L.

Ref: V1046 
Bossa de 2,5 Kg.
Tires de pebrot vermell, congelades indivi-
dualment. 
Varietat: Capsicum Annum L.

Ref: V566 
Bossa de 2,5 Kg.
Pastanaga tallada a daus.

Ref: V571 
Bossa de 2,5 Kg.
Porro tallat a trossos en forma d’anelles.

180 ºC 5-7 min.

180 ºC 7 min.

Mongeta extrafina 8 Mm.

1,37 €/Kg.

Ref: V165 
Bossa de 2,5 Kg.
Mongeta verda extra fina.

180 ºC 7 min.

180 ºC 8-10 min.

5 min.175 ºC

7 min.175 ºC 7 min.175 ºC

Espàrrec mitjà 12/16
Ref: V032 
Bossa d’1 Kg.
Espàrrec mitjà, 12/16.
Ideal com acompanyament.

4,95 €/Kg.



Arròs caldós de llamàntol
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Caps de carabinero moruno

Sípia gran bruta 1/3 Kg.

Morralla

Ref: P539 
Estoig d’1,5 Kg.
Caps de carabinero moruno. Varietat: Aristaemorpha Foliacea. 
Origen: Moçambic. Ideals per a preparar sopes i fumets.

Ref: PF93172 
Peces de +/- 1/3 Kg. aprox. 
Ideal per fer arrossos, anelles, etc.

Ref: V153 
Caixa de 4 Kg.
Rap xinès, peix cinta, solleta, volador, falsa nécora, “salmonete”, 
galera, aranya, orada, etc....

5,99 €/Kg.

4,99 €/Kg.

5,11 €/Kg.

Llamàntol 350/450

Allistat Núm. 1  38/44 Tres Carabelas

Tacs de cap de rap

17,99 €/Kg.

32,50 €/Kg.

1,95 €/Kg.

Ref: P1018 
Caixa de 5,5 Kg.
Espècie: Homarus Americanus.
Ideal per a preparar arrossos o fer a la planxa.

Ref: 92546 
Caixa d’1 Kg. aprox.
Varietat: Aristeus Antenatus..
Ideal per a fer arrossos o fer a la planxa.

Ref: P055 
Caixa de 7 Kg.
Cap de rap trossejat i aigua. Varietat: Lophius piscatorius.
A punt per consumir un cop descongelat, ideal per preparar brous, 
bases, etc.



Fideuà de marisc i peix
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Daus de potó IQF
Ref: P519 
Caixa de 7 Kg.
Varietat: Dosidicus gigas. Origen: Oceà Pacífic
 Ideal per fer arrossos, fideuàs, etc.

3,84 €/Kg.

Calamar net trossejat xino
Ref: 6151 
Bossa d’1 Kg.
Varietat: Loligo Chinensis.
Ideal per fer arrossos, o tapes.

5,99 €/Kg.

Gamba pelada 10/30

7,99 €/Kg.

Ref: P1045 
Bossa d’1 Kg.
Gamba pelada i crua. Varietat: Solenocera melantho.
Ideal per a preparar arrossos, fideuàs, “al ajillo”.

Cua de rap de Senegal 300/500 IQF
Ref: P1142 
Caixa de 5 Kg.
Cues de rap eviscerat, sense cap, ni pell. Varietat: Lophius SPP.

9,75 €/Kg.
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Condiments essencials
per arrossos i paelles
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Condiments essencials

Arròs extra
Ref: S0017 
Bossa de 5 Kg.
L’arròs Extra de Bayo conté les varietats ti-
pus Badia, cultivades al Delta de l’Ebre i re-
conegudes per la seva qualitat i sabor únic.

0,99 €/Kg.

Fideu fi
Ref: S3648 
Bossa de 5 Kg.

4,90 €/Kg.

Arròs Marisma
Ref: S3665 
Bossa de 5 Kg.
Arròs rodó blanc, cultivat i elaborat a terres 
del Parc Natural de Delta de l’Ebre.
Ideal per arrossos caldosos i melosos.

1,89 €/Kg.

Fideu entrefi
Ref: S3649 
Bossa de 5 Kg.

4,90 €/Kg.

Arròs bomba
Ref: S0335 
Bossa de 5 Kg.
L’arròs bomba Bayo, és una varietat d’arròs de gra rodó.
És un arròs molt habitual en els arrossos, així com en l’elaboració de les paelles.

2,95 €/Kg.

Arròs bomba
Ref: S0318 
Bossa d’1 Kg.

3,75 €/Kg.

Verdures per sofregit
Ref: F3701 
Bossa d’1 Kg.
Seleccionada barreja de verdures pe l’elaboració de bases i 
sofregits de molts de plats. Ceba, tomàquet, pebrot verd, all.

2,25 €/Kg.

5 min.175 ºC
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Ceba a daus
Ref: V553 
Bossa de 2,5 Kg.
Ceba tallada a daus petits. Ideal per a fer 
arrossos i paelles.

1,19 €/Kg.

All tallat

6,97 €/Kg.

Ref: F3111 
Caixa de 8 x 250 Gr.
Acurada presentació d’all rentat i trossejat, 
en còmodes bosses de 250 Gr. amb tanca-
ment zip.

3 - 4 min.175 ºC 3 - 4 min.175 ºC

Fumet de peix

3,45 €/caixa de 250 Gr.   0,86 €/porció de 62,5 Gr.

Ref: PR10
Caixa de 250 Gr. (4 porcions x 62,5 Gr.)
Aigua, sofregit (cranc, tomàquet, hortalisses; pastanaga, ceba, api, 
porro), oli d’oliva, vi blanc, sal, pebre dolç, all deshidratat, peix de 
roca, cap de rap, pa sec.
Utilització:
Per sopes: 1 part de fumet per 5 d’aigua i rectificar de sal.
Per a “suquets”, fideuas i paelles: 6 a 7 part d’aigua per 1 de fumet.

Pebrot verd
Ref: V560 
Bossa de 2,5 Kg.
Pebrot vermell tallat a daus d’uns 10 x 10 Mm.

1,39 €/Kg.

Pebrot vermell

1,59 €/Kg.

Ref: V559 
Bossa de 2,5 Kg.
Pebrot vermell tallat a daus d’uns 10 x 10 Mm.

5 min.175 ºC 5 min.175 ºC

Brou concentrat de peix

6,99 €/Kg.

Ref: CF0090 
Safata d’1 Kg.
Plat preparat de 5a gamma a base de peix, concentrat i pasteuritzat. 
Sense gluten, conservants, ni colorants.
Diluir 1 Kg. de caldo concentrat en 8 litres d’aigua. Escalfar i servir.
36 racions de 250 Ml. Vida útil: 48 hores després d’obert.

GAMMA5aPRODUCTEBaix en sal

Brou per paella
Ref: S2068 
Envàs de 900 Gr. (144 racions)
Preparar la paella de forma habitual i un 
cop disposada l’aigua calenta a la prepara-
ció (750 Ml.), deixatar 25 Gr. de brou, 
(1 cullerada plena).

8,99 €/envàs.

Dents d’all

4,75 €/Kg.

Ref: V512 
Bossa d’1 Kg.
Dents d’all
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Pebre vermell dolç

5,59 €/envàs.

Ref: E1021 
Envàs de 910 Gr. 
Pebre vermell en essència

Colorant alimentari

2,99 €/envàs.

Ref: E1007 
Envàs de 910 Gr. 
Colorant alimentari.

Sal seca

0,60 €/Kg.

Ref: S2178 
Paquet d’1 Kg. 
Sal comuna o sal de taula, coneguda 
popularment com a sal, clorur sòdic.

Oli d’oliva verge extra Borges

3,99 €/litre.

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

Oli per fregir Tradition Borges

2,19 €/litre.

Ref: S4035 
Caixa de 2 x 7,5 L.
Oli de refinat de pipes de girasol especial 
per fregits.

All i oli 

6,40 €/Kg.

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

Tomàquet pelat

2,95 €/Kg.

Ref: S1153 
Llauna de 3 Kg. 
Tomàquet natural triturat llest per a ser uti-
litzat, ideal per a preparar sofregits.

Tomàquet sencer pelat

3,25 €/Kg.

Ref: S1154 
Llauna de 5 Kg. 
Tomàquet sencer pelat.

Tomàquet fregit 

1,99 €/llauna.

Ref: S1152 
Llauna de 3 Kg.
Tomàquet fregit Unfasa.

Tomàquet triturat 

2,35 €/llauna.

Ref: S1151 
Llauna de 3 Kg.
Tomàquet Triturat.
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Llagostí cuit EE 40/60

Gamba salada cuita M

Llagostí Tunis A  21/30

Escamarlà Núm 4 esp.  26/30

Llagostí Tunis B  41/60

7,99 €/Kg.

11,92 €/Kg.

16,85 €/estoig de 800 Gr.

7,95 €/Kg.

10,85 €/estoig de 800 Gr.

Ref: P1050 
Caixa de 2 Kg.
Llagostins cuits. 
Varietat: Penaeus vannamei.
Ideals com a aperitiu.

Ref: P200 
Estoig de 900 Gr.
Gamba salada cuita. Varietat: Parapenaeus longirostris.
Deixar descongelar i llesta per a consumir.

Ref: P846 
Estoig de 800 Gr.
Varietat: Penaeus kerathurus.
Ideal per a preparar a la planxa, guissats o 
per fer paelles i arrossos.

Ref: P1077 
Estoig d’1,5 Kg.
Varietat: Nephrops norvegicus Origen: Irlanda del Nord.
Ideal per a preparar arrossos i paelles.

Ref: P1205 
Caixa de 800 Gr.
Varietat: Penaeus kerathurus.
Ideal per a preparar a la planxa, guissats o 
per fer paelles i arrossos.

Llagostinera Núm. 2 a bord

10,99 €/Kg.

Ref: P1068 
Caixa de 2 Kg. (20/30 unitats/Kg.).
Gamba llagostinera congelada a bord. 
Ideal per a fer a la planxa o preparar plats de peix i arrossos.

Llagostinera Núm. 3  30/40

9,25 €/Kg.

Ref: P266 
Caixa de 2 Kg.
Gamba llagostinera nº3 (30/40). Factoria.
Varietat: Hymenopenaeus muelleri.
Ideal per a fer arrossos.
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Allistat “chico”

12,95 €/Kg.

Ref: P463 
Caixa de +/- 1 Kg. aprox.
Varietat: Aristeus spp. Origen: Angola.
Ideal per a prearar arrossos. 

Cap de gamba allistada

7,90 €/Kg.

Ref: P153 
Caixa de +/- 2 Kg. aprox.
Caps de gamba allistada.
Ideals per a preparar sopes i fumets.

Musclo 1/2 closca  60/80

6,73 €/Kg.

Ref: P370 
Safata d’1 Kg.
Musclos amb mitja closca.  Varietat: Mytilidae.
Ideal per a preparar suquets, “zarzuelas” mariscades, etc.

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

3,49 €/Kg.

Anelles de calamar

9,49 €/Kg.

Ref: P088 
Caixa de 6Kg.
Anelles de calamar Ilex tallades.
Ideals per a preparar arrossos.



Arrossos i Paelles
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Arrossos i paelles
en menys de 
12 minuts

Com preparar-les
Paella Vegana, i Fideuà:
Afegir a la safata 170 Ml d’aigua. 

Arròs Negre, Marinera, Senyoret,
i Mixta:
Afegir a la safata 200 Ml d’aigua.

Remenar i abocar el contingut de la safata en una paella. 
Cuinar a foc mitjà o en forn fins que absorbeixi tot el brou 
durant el temps indicat aproximadament. 
Retirar-la de foc o treure-la de l’forn i deixar reposar abans 
de servir.
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Arròs del senyoret
Ref: PR614 
Caixa de 8 x 325 Gr.
Arròs, gambot pelat, calamar, musclo.

4,59 €/unitat.

Paella mixta individual

4,59 €/unitat.

Ref: PR615 
Caixa de 8 x 325 Gr.
Arròs, pollastre, gambes, calamar, musclo, pebrot i pèsols.

Arròs negre individual

4,59 €/unitat.

Ref: PR612 
Caixa de 8 x 325 Gr.
Arròs, gambot pelat, calamar, musclo i tinta de calamar.

Paella vegana individual

4,37 €/unitat.

Ref: PR610 
Caixa de 8 x 325 Gr.
Arròs, carbassó, espinacs, coliflor, carxofa, pastanaga, mongeta, all 
tendre, xampinyó, pèsols.

Paella marinera individual
Ref: PR611 
Caixa de 8 x 325 Gr.
Arròs, escamarlà, gambes, calamar i musclo.

4,59 €/unitat.

Fideuà individual
Ref: PR613 
Caixa de 8 x 325 Gr.
Fideu fi, escamarlà, gambot, calamar i musclo.

4,59 €/unitat.



Verdures
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2-3 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, espàrrec verd.

6,75 €/Kg.

5 min.180 ºC

Remenat de favetes i bacon
Ref: V099 
Caixa de 3 Kg.
Favetes baby 45%, bacó fumat 20%, sal, sucre, alls tendres i ceba.

5,82 €/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 romanes-
co, puntes d’espàrrec i pebrot vermell.

4,15 €/Kg.

Pebrot tires parrilla

3,99 €/Kg.

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

5-7 min.180 ºC 10-15 min.200 ºC 3 min.750 W

6-8 min.180 ºC 8 min.90 ºC2 min.900 W

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

4,95 €/Kg.
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Carxofa trossejada
Ref: V1024 
Bossa de 2,5 Kg.
Carxofes (Cynara scolymus).
Les carxofes es preparen, renten, i es tallenen segments.

2,95 €/Kg.

Espàrrec blanc G 13/16

Trossos de cep de 1a.

2,99 €/envàs.

9,45 €/Kg.

Ref: S1148 
Envàs de 670 Gr.
Espàrrec blanc, aigua i sal.
Ideal com entrant o per fer amanides.

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

Daus d’espinacs

1,18 €/Kg.

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

180 ºC 5-7 min.

Espinacs a l’all
Ref: F3728 
Bossa d’1 Kg.
Espinacs (Spinacia oleracea), seleccionades 
i rentades, fregides en oli de gira-sol amb 
trossets d’all i sal.

3,25 €/Kg.

5 min.180 ºC

5 min.180 ºC 180 ºC 5-7 min.

Broquil

1,19 €/Kg.

Ref: V1045 
Bossa de 2,5 Kg.
Pinyes fresques i sanes de Brassica olera-
cea, trossejats, escaldats i congelats indivi-
dualment.

180 ºC 10 min.

Arròs tres delícies amb truita
Ref: U6063
Bossa d’1 Kg.
Arròs blanc precuit, pèsol i pastanaga, gambes pelades, daus d’em-
botit de magre de porc i daus de truita.
Ideal com a primer plat.

2,99 €/Kg.

4-5 min.180 ºC
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Mongeta blanca cuita
Ref: S1888 
Llauna de 3 Kg.
Mongetes cuites, aigua i sal.
Ideal com acompanyament.

2,07 €/llauna.

Faves baby

3,25 €/Kg.

Ref: M009 
Bossa de 2 Kg.
Faves baby. Varietat: Vicia faba.
Ideal com acompanyament o primer plat.

Pastanaga ratllada

1,85 €/llauna.

Ref: S0007 
Llauna de 3 Kg.
Pastanaga ratllada en conserva.
Ideal com acompanyament o per a preparar amanides.

Blat de moro
Ref: S0047
Llauna de 3 Kg.
Blat de moro, aigua, sucre i sal.
Ideal com acompanyament o per a preparar amanides.

2,97 €/llauna.

4 min.180 ºC

Ceba caramelitzada
Ref: S2375
Bossa de 3 Kg.
Ceba trossejada a daus de 12 x 12 mm caramel·litzada amb sucre 
moreno. Ideal pera preparar entrepans, etc.

3,87 €/Kg.

Escalivada
Ref: 42203
Safata de 250 Gr.
Pebrot vermell i albergínia escalivats.
Ideal com acompanyament. Deixar descongelar i llest.

2,39 €/safata.



Patates
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0,13 €
Ració de 80 Gr.

 aprox.

Moniato fregit dolç
Ref: 70080 
Bossa de 2,5 Kg.
Moniato, oli de gira-sol, farina d’arròs sal i espècies.

3 - 4 min.175 ºC

4,20 €/Kg.

0,34 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

Patata Gajo sabor + piel
Ref: 70050 
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Grills de pat at a amb pell, especiat s amb pebre vermell..

3 min.175 ºC

1,85 €/Kg.

0,18 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

Patata Brava Chef
Ref: V228 
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Patates tallades en forma de dau ideals pera preparar tapes
i patates braves.

3 min.175 ºC

1,60 €/Kg.

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

1,69 €/Kg.

0,17 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

0,14 €
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

1,79 €/Kg.



Delivery &
take away
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Sticks de Mozzarela
Ref: V701 
Caixa de 6 x 1 Kg.
Baretes de mozzarela empanats i prefregides. (42% de mozzarela).
Ideal per aperitiu.

3 min.175 ºC

9,99 €/Kg.

0,99 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

El teu soci en delivery i take away



39Ofertes vàlides fins a final d’existències

0,26 €
Ració de 80 Gr.

 aprox.

0,18 €
Ració de 80 Gr.

 aprox.

Patata 3/8 Sure Crisp amb pell
Ref: V706 
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Patates de  6 x 6 mm amb pell i amb un cruixent arrebossat.

3 min.175 ºC

1,99 €/Kg.

0,20 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

Anelles de ceba
Ref: V503 
Caixa de 10 x 1 Kg
Anelles de ceba empanades i pre fregides.

3 min.175 ºC

3,30 €/Kg.

Patata Crispers
Ref: V721 
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Exclusiu tall en V, amb pell i un arrebossat cruixent.

3 min.175 ºC

2,20 €/Kg.

Patata 9 x 9 Sure Crisp
Ref: V703 
Caixa de 5 x 2,5 Kg.
Patates de 9 x 9 mm amb un cruixent arrebossat.

3 min.175 ºC

1,99 €/Kg.

0,20 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

0,20 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

Patata 6 x 6 Sure Crisp
Ref: V704 
Caixa de 5 x 2,5 Kg.
Patates de 6 x 6 mm amb un cruixent arrebossat.

3 min.175 ºC

1,99 €/Kg.

El teu soci en delivery i take away

Aletes de pollastre crispy
Ref: V726 
Caixa de 5 x 1 Kg. (18/26 peces/Kg.)
Aletes de pollastre marinades, cuinades, empanades, prefregides, i 
ultracongelades.

3 - 4 min.175 ºC

6,96 €/Kg.

0,69 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.



Precuinats
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L’ autèntic Fish & Chips del Regne Unit

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, prefregides 
i ultracongelades.

8,38 €/Kg.

5 min.180 ºC 15-20 min.220 ºC

1,38 €
porció de 165 Gr.

 aprox.
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Calamar clàssic
Ref: P1039
Caixa de 4 x 1 Kg.
Anelles de pota neozelandesa 50% arrebossades.
Varietat: Nototodarus sloani 
Ideal com aperitiu.

8,89 €/Kg.

4-5 min.180 ºC

Calamar romana
Ref: C007
Caixa de 3 Kg.
Anelles de pota (48,4%) de mida regular i tendra 
textura, amb un sabrós arrebossat.
Varietat: Illex argentinus. 
Ideal com a tapa o acompanyament.

10,96 €/Kg.

4-5 min.180 ºC

Anelles de calamar a l’andalusa
Ref: R248 
Caixa de 4 x 500 Gr.
Amb un 70% de matèria noble i un 30% de 
fi arrebossat exterior tipus enfarinat.
Ideal com a entrant o aperitiu.

12,95 €/Kg.

3 - 4 min.180 ºC

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.

7,99 €/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.

9,65 €/Kg.

4-5 min.180 ºC

0,89 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

1,09 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

0,80 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

1,29 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

0,96 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.
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Musclo tigre IQF
Ref: P1107
Caixa de 6 Kg. (18 - 20 peces/Kg.)
Producte elaborat a mà amb musclo picat i altres ingredients, dispo-
sats sobre closca de musclo, i arrebossat en pa ratllat.
 Varietat: Mytilus galloprovincialis) 

2,79 €/Kg.

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

6,60 €/Kg.

4-5 min.180 ºC 6 min.170 ºC

Truites de camaró
Ref: PR957 
Caixa de 3 x 1 Kg. (35/40 Gr. aprox. peça).
Truitetes de camarò.
Ideals com a entarn o aperitiu.

7,99 €/Kg.

2 - 3 min.180 ºC

0,28 €
Unitat aprox.

Cua de gamba arrebossada
Ref: V277
Caixa de 2 Kg. (50 - 60 peces/Kg.)
Cues de gamba arrebossades.
Ideal com a entrant.

9,95 €/Kg.

2 - 3 min.180 ºC

Delicies artesanes de formatge
Ref: C002
Caixa de 4 Kg. 
Creps empanats farcits de crema de formatge.
Ideal com aperitiu.

4,99 €/Kg.

2 - 3 min.180 ºC

Bombes braves picants
Ref: R470
Caixa de 4 x 1,1 Kg. (44 Gr./unitat)
Amb gust picant, un interior de puré de patata, carn, tomàquet, ce-
bes i espècies, textura és cremosa i cruixent per fora.
Ideal com aperitiu.

4,54 €/Kg.

6 min.170 ºC

0,20 €
Unitat aprox.
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Croqueta de cabrales
Ref: R915 
Caixa de 4 x 1 Kg. (35 Gr./unitat)
Elaborades amb més del 5% de formatge 
de Cabrales. 
Tenen una mida ideal per a tapa.

3,75 €/Kg.

3 - 4 min.180 ºC

Croqueta de pernil
Ref: R736 
Caixa de 4 x 1 Kg. (35 Gr./unitat)
Barrejant pernil curat i pernil dolç per 
aconseguir un contrast de gustos inimita-
ble, aconseguim les nostres croquetes de 
pernil. Amb un 13% de matèria noble al 
seu farcit, són cruixents per fora i cremoses 
per dins.

3,75 €/Kg.

3 - 4 min.180 ºC

Croqueta de pollastre
Ref: R652 
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.

3,75 €/Kg.

3 - 4 min.180 ºC

Croqueta SENSE pollastre
Ref: R023 
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.

8,59 €/Kg.

3 - 4 min.180 ºC

Vols una caixa 
de regal?? 

Per la compra d’una caixa de Croqueta de Carn d’Olla (R033)       
una caixa de Croqueta de Pernil Ibèric (R063)

*Màxim una promoció per client. Promoció vàlida fins final d’existències.

0,13  €
Unitat de 35 Gr.

0,13  €
Unitat de 35 Gr.

0,30  €
Unitat de 35 Gr.

0,13  €
Unitat de 35 Gr.
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Filet de pit de pollastre empanat
Ref: R796 
Caixa de 3 Kg.
Elaborat amb autèntic pit de pollastre natu-
ral arrebossat, amb un toc d’all i julivert. El 
65% és matèria noble.
Ideal com a segon plat.

7,80 €/Kg.

2 - 2,5 min.180 ºC

Pollastre a l’ast
Ref: PR2020 
Caixa de 6 x 700 Gr.
Pollastre a l’ast envasat al buit.
S’ha de descongelar totalment per la seva 
regeneració.

3,87 €/Kg.

Pollastre estil Kentuky
Ref: R871 
Caixa de 3 x 1 Kg.
75% de carn de pollastre pollastre 100% 
natural d’origen nacional i amb un cruixent 
arrebossat.

7,59 €/Kg.

3 - 4 min.180 ºC

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

5,19 €/Kg.

5 min.180 ºC

Llibrets de llom empanat
Ref: 91100 
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%). Tot això arrebossat.
Ideal com a segon plat.

6,99 €/Kg.

2 - 2,5 min.180 ºC

Tires de pollastre Cajún
Ref: PR152 
Caixa de 4 x 1 Kg.
Una barreja perfecta d’espècies amb un toc 
picant per a un arrebossat cruixent. 
Un sabor valent que et sorprendrà.

8,75 €/Kg.

3 - 4 min.180 ºC 75 ºC

22 min.210 ºC

Chicken 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 saborós arrebossat.

9,33 €/Kg.

Chicken mini fillets
Ref: F5834 
Caixa de 2 x 1,5 Kg.
Pit de pollastre 60%.
Tendres tires de pit marinades i empanades cobertes amb un deliciós 
arrebossat cruixent que no deixarà ningú indiferent.

9,33 €/Kg.

5 min.175 ºC 15 min.200 ºC

Novetat
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3 min.240 ºC

Ref: CF0071  Pizzella Pepperoni. 
Caixa de 12 x 225 Gr.

1,99 €/unitat.

Ref: CF0069  Pizzella margarita. 
Caixa de 12 x 200 Gr.

1,69 €/unitat.

Ref: CF0070  Pizzella pernil/xampinyons. 
Caixa de 12 x 225 Gr.

1,99 €/unitat.

Ref: CF0072  Pizzella Pernil. 
Caixa de 12 x 220 Gr.

1,99 €/unitat.

Ref: CF0119  Pizzella Quatre Formatges. 
Caixa de 12 x 235 Gr.

2,22 €/unitat.

GAMMA5aPRODUCTE

Costella de porc adobada
Ref: 100583 
Caixa de +/- 5 Kg P.V. (620 Gr. aprox. peça).
Costella de porc adobada amb salsa barbacoa.
Ideal com a segon plat.

9,35 €/Kg.

5,80  €
ració de 620 Gr.

3 min.850 W

Ortigues de mar pre fregides
Ref: PR977
Safata de 175 Gr. (12 ortigues).
Ortigues de mar pre fregides amb un profund gust a mar, cruixents per 
fora i sabroses per dins. Ideal com a entrant.

5,45 €/safata.

3 min.190 ºC

0,45 €
Unitat aprox.

Pebrots del piquillo amb bacallà
Ref: PR700
Caixa de 4 x 1 Kg.
Pebrot del piquillo farcit de bacallà.
Ideal com a primer plat o entrant.

5,21 €/Kg.

3 min.850 W



Productes del mar
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Calamar Holandès G  500/1000
Ref: P1088 
Caixa de 10 Kg.
Varietat: Loligo vulgaris. 
Ideal per a fer a la planxa.

9,50 €/Kg.

Calamar net indi 10/20

6,49 €/Kg.

Ref: P0501 
Bloc de 2 Kg.
Varietat: Loligo duvauceli. Origen: India.
Ideal per a fer a la planxa.

Calamar 3P embolicat 13/17 Cm.

9,90 €/Kg.

Ref: P9091 
Caixa de +/- 5 Kg. aprox.
Varietat: Loligo vulgaris. Origen: Mauritània.
Ideal per a fer a la planxa.

Calamar net xino 15/20
Ref: P1067  
Bossa d’1 Kg.
Varietat: Loligo chinensis. Origen: Xina.
Ideal per a fer a la planxa.

5,95 €/Kg.

Calamar patagònic C

5,45 €/Kg.

Ref: P000 
Caixa de +/- 10 Kg. aprox.
Calamar patagònic en bloc. 
Varietat: Loligo gahi.
Ideal per a fer a la planxa.

Puntilla Marroquí extra

14,50 €/Kg.

Ref: 96548 
Blocs de 2 x 500 Gr.
Varietat: Allotheutis media. Origen: Marroc.
Ideal per a fer l’aperitiu.

Puntilla Xina 3/5 sense ploma

5,99 €/Kg.

Ref: P128 
Caixa de 12 x 500 Gr.
Varietat: Loligo duvauceli. Origen: Xina.
Ideal per a fer l’aperitiu.
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7,99 €/Kg.

Almendrita Marroc

2,19 €/bossa.

Ref: P1148 
Bossa de 500 Gr.
Varietat: Sepia elegans.
Ideal per a preparar brotxetes.

Sípia neta 500/800 Marroc
Ref: P924  
Caixa de 6 Kg.
Varietat: Sepia officinalis. Ideal per a fer a la planxa.

9,25 €/Kg.

Sípia neta 2/4
Ref: 97004 
Caixa de 8 Kg.
Varietat: Sepia Pharaonis. Ideal per a fer a la planxa.

8,90 €/Kg.

Sípia bruta G  300/400
Ref: P586 
Caixa de 7,5 Kg.
Varietat: Sipia Oficinalis bruta.
Ideal per a fer a la planxa.

Tub de pota Gigas 200/400

3,05 €/Kg.

Ref: P1150 
Caixa de 5 Kg.
Varietat: Dosidicus Gigas.
Ideal per a fer a la planxa, o porcionar per 
fer anelles.

Navalla Mediterrani

3,99 €/bossa.

Ref: P1035 
Bossa de 12 unitats envassades al buit.
Navalla del Mediterrani.
Varietat: Solen Vagina.
Ideal per a fer a la planxa.

Musclo Marinera

2,32 €/safata de 400 Gr.

Ref: P3120 
Caixa de 8 x 400 Gr.
Musclos amb salsa marinera.
Ideal com aperitiu o primer plat.
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Rodanxa de potó cuit
Ref: P936 
Bossa d’1 Kg.
Varietat: Dosidicus Gigas. 
Origen: Oceà Pacífic.
Ideal per a preparar amanides.

7,45 €/Kg.

Potes de pop cuites 300/400
Ref: 93552
Safata de 2 Kg. (6 potes de 340 Gr.)
Varietat: Octopus vulgaris. 
Ideals per a fer a la brasa, o a la gallega.

29,50 €/Kg. 9,83 €/pota.

Rodanxa de pop cuit

21,50 €/Kg.

Ref: P1013 
Bloc d’1 Kg.
Varietat: Octopus vulgaris. 
Ideal per a fer a la gallega.

Llenguado llimona 175/250 Gr.

6,75 €/Kg.

Ref: P183 
Caixa de 10 Kg.
Varieta: Solea vulgaris.
Preparar al gust, planxa o fregit. Ideal per 
a menú.

Peces de llom de caella
Ref: P451 
Peces de +/- 3,5 Kg. aprox.
Varietat: Prionace glauca.
Deixar descongelar, trossejar i cuinar al gust.

3,50 €/Kg.

Eperlano

2,71 €/Kg.

Ref: P1145 
Bossa d’1 Kg.
Varietat: Atherina Boyer.
Ideal per a fer fregit, com aperitiu o entrant.

Tonyina a daus

4,95 €/Kg.

Ref: P970 
Bossa d’1 Kg.
Daus de tonyina d’aleta groga.
Varietat: Thunnus Albacares.
Ideals per a preparar arrebossats, marinats, etc.

Porcions de salmó

14,45 €/Kg.

Ref: P1041 
Caixa de 2,5 Kg. 10 pack de (2 x 125 Gr/peça)
Lloms de salmó noruec envassats
individualment. Varietat: Salmó Salar.
Ideal per a fer al forn o a la planxa.

1,80  €
peça de 125 Gr.



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.

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
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Llobarro 1,1/1,4
Ref: PF60447
Peces de +/- 1,1/1,4 Kg.
Ideal per a fer al forn.

Morralla per brou de peix
Ref: PF60457 
Caixa de +/- 1 Kg. aprox.
Rap, peix cinta, solleta, esparrall, “chapar-
rudo”, volador, cabete, falsa nècora, brò-
tola de roca, escórpora, “miraciego”, ron-
cador, espet, besuc i daurada.
Ideal per a preparar brous, arrosssos, etc.

Cargol punxenc (cañailla)
Ref: PF60457 
Caixa de +/- 1 Kg. aprox.
Ideal per a preparar brous, arrosssos, etc.

Ref: PF60080
Manec de 35/45 unitats/Kg.
Ideal per a fer a la planxa.

Navalla Holandesa

Corball de viver 3/4 Kg.
Ref: PF60445
Peces de +/- 3/4 Kg. aprox. 
Ideal per fer al forn.

Turbot viver 2,5/3 Kg.
Ref: PF60424
Peces senceres de 2,5/3 Kg. aprox. 
Ideal per fer al forn, etc.
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Bacallà
Gardell
Autèntic

 

Bacallà

 

dʼIslàndia

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

10,95 €/Kg.
Bacallà esqueixat extra

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

15,79 €/Kg.Bacallà esqueixat al buit
Ref: GA0004 
Caixa de 2 x 2,5 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. 
Procedència: Islàndia

13,45 €/Kg.

Lingot de bacallà +/-200 Gr.
Ref: GA0011 
Caixa de +/- 5 Kg. aprox. 
(4 bosses x 1,200 Kg.) 24 racions/caixa.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. 
Procedència: Islàndia

15,45 €/Kg.

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

15,45 €/Kg.

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

17,95 €/Kg.

Tires de bacallà esqueixat 
salat sense pell

Ref: GA0034 
Caixa de 5 Kg. Bacallà, i sal. 
Varietat: Gadus Morhua.
Procedència: Islàndia

15,95 €/Kg.

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...

7,75 €/Kg.

Tacs petits de bacallà al buit
Ref: GA0006 
Caixa de 6 Kg. (3 x 2 Kg./bossa).
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. 
Procedència: Islàndia.
Ideal per a preparar tapes Gourmet.

15,85 €/Kg.

Producte destacat



Productes carnics
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Secret de porc
Ref: K688
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.

4,75 €/Kg.

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.

4,45 €/Kg.

Peus de porc cuits
Ref: K126
Caixa de 3 Kg. (16 meitats)
Peus de porc cuits, envasats al buit, tallats per la meitat.

5,45 €/Kg.

Cap de llom sencer
Ref: C110 
Peces de +/- 2/3 Kg. P.V.
Cap de llom.
Ideal per a preparar al forn o guissada.

3,99 €/Kg.

0,80 €
tall de 180 Gr.

Aprox.

1,02 €
meitat de 190 Gr.

Aprox.
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Entreco tallat de vedella +/- 220 Gr.

Ossobuco de vedella

7,60 €/Kg.

5,70 €/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.

Ref: K648 
Caixa de 8 Kg.
Part central de pota de l’anyoll.
Ideal per a preparar estofat.

Filet de boví
Ref: 10404
Peces de +/- 2,5 Kg. P.V.
Filet de boví sencer. Porcionar i cuinar al gust.
Ideal per a fer a la planxa.

12,25 €/Kg.

Faux filet de vedella +/- 5 Kg.
Ref: K043 
Peces de +/- 5 Kg. P.V.
Llom baix de vedella europea. 
Porcionar i cuinar al gust.
Ideal per a fer a la planxa o amb salsa.

6,25 €/Kg.

1,12 €
tall de 180 Gr.

Aprox.

1,67 €
tall de 220 Gr.

Aprox.

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.

2,20 €
tall de 180 Gr.

Aprox.

Medalló de vedella +/- 210 Gr.
Ref: K695 
Caixa de +/- 1,7 Kg. aprox.
Carn de boví procedent de llom d’anoll.
Ideal per a fer a la planxa o a la brasa.

5,44 €/tall de 210 Gr. aprox.
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Magret d’ànec 350/450
Ref: K600 
Peces de 350 - 450 Gr. P.V.
El magret correspon al pit d’ànec gras que ha estat alimentat amb
blat de moro. Ideal per fer a la brasa.

10,95 €/Kg.

Conill 1/1,4 Kg.

Quarts del darrera de pollastre

4,45 €/Kg.

2,10 €/Kg.

Ref: K733 
Peces d’entre 1/1,4 Kg. aprox.
Conill sencer eviscerat.
Ideal per a cuinar a la brasa o al forn.

Ref: 96812 
Caixa de 5 Kg. (18 unitats aprox.)
Part de l’extremitat inferior del pollastre, amb os i amb pell. IQF.
Ideal per a brasa, forn o planxa.

Foie d’ànec 600/800
Ref: 93552
Peces de 600/800 Gr. aprox. P.V.
Fetge d’ànec envassat al buit.

21,95 €/Kg.

Mandonguilla mixta Sense gluten
Ref: K500 
Caixa de 4 x 2 Kg.
Carn de pollastre 28%, Carn i greix de boví 22%, proteïna de pèsol 
rehidratada, aigua, ceba, fibra de pèsol, midó, sal, proteïna de boví, 
espècies, aroma, concentrat de remolatxa.

2,99 €/Kg.

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.

5,75 €/Kg.

Novetat



Productes refrigerats
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Sardina anxovada

10,99 €/safata.

Ref: S2018
Terrina de 850 Gr.
Filets de sardina anxovada amb oli vegetal.
Ideal per a preparar tapes i amanides.

Salmó fumat

5,45 €/safata.

Ref: RF032
Safata de 250 Gr.
Salmó fumat.
Ideal per a preparar tapes o amanides.

Filets d’anxova en oli vegetal
Ref: S2096 
Terrina de 850 Gr. (100 filets)
Filets d’anxova en oli vegetal.
Ideal per a preparar tapes o amanides.

20,99 €/terrina.

0,21 €
filet
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Rulo de formatge de cabra 50%

7,75 €/peça.

Ref: S2051
Peça de 850 Gr. 
Formatge cabra 50%, vaca 50%.
Ideal per a preparar tapes i amanides.

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

9,95 €/peça.

Formatge ovella 100% curat
Ref: S2087 
Peça de +/- 1,5 Kg. P.V
Formatge Gran Reserva curat d’ovella.
Ideal per a preparar tapes.

12,95 €/Kg.

Centre de pernil curat G. R.
Ref: CF0003 
Peces de +/- 4 Kg. Aprox.
Centre de pernil curat convencional, ideal 
per hostaleria, i amb un 20% menys de mer-
ma. Indicat per els entrepans de cada dia.

10,99 €/Kg.

Formatge Semi curat
Ref: S2086 
Peça de +/- 1,5 Kg. P.V.
Formatge semi curat barreja:
vaca, cabra i ovella.
Ideal per a preparar entrepans.

9,45 €/Kg.

Lacon rostit fumat
Ref: CF0041 
Peces de +/-8 Kg. P.V.
Pernil cuit amb fumat natural, aigua i sal 
desossat.
Ideal per a preparar tapes.

6,99 €/Kg.

Bacon motllo Foodservice
Ref: CF0058 
Peça de +/- 4,4 Kg.
Bacon cuit fumat.
Ideal per a preparar entrepans.

5,59 €/Kg.

Pinxo de salmó
Ref: RF039 
Safata de 750 Gr.
El clàssic pintxo donostiarra, però amb el sorpre-
nent toc de el salmó fumat. Ideal per compartir 
com a aperitiu de manera ràpida i còmoda.

6,99 €/safata.

Formatge Brie Baguette

6,99 €/Kg.

Ref: S2139
Barra De +/- 1,3 Kg. aprox.
Llet pasteuritzada de vaca (origen França) i
ferments làctics. 
Ideal per a preparar entrepans.

Novetat
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Pa Bao
Ref: 68900 
Caixa de 30 x 41 Gr. (8 Cm.)
Panet elaborat seguint una de les tècniques culinàries més populars 
d’orient. Aquesta especialitat asiàtica és la base amb què es prepa-
ren els entrepans que s’assaboreixen a Taiwan i Filipines.

15-20 min.

0,29 €/unitat.
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Burguer cristalina cervesa pre tallada.
Ref: 69897 
Caixa de 60 x 80 Gr. (23 Cm.)
Un panet premium elaborat amb masa mare, cervesa i les millors 
matèries primes. De textura lleugera, molla alveolada i un sabor de 
gran personalitat.

0,48 €/unitat.

30 min. 3 - 5 min.180 - 190 ºC

Burguer cristalina quadrada
Ref: 67920 
Caixa de 24 x 95 Gr. (13 Cm.)
Aquest pa manté tot el procés Cristal, amb una elaboració tradici-
onal, d’aspecte irregular i autèntic, amb escorça fina, cristal·lina i 
cruixent. Aquesta vegada, apostem per un format pretallat de forma 
quadrada i d’avantguarda, per poder crear tendència amb els teus 
burgers.

0,52 €/unitat.

20 min. 1 min.180 - 190 ºC

20-25 min. 1 min.190 - 210 ºC

Burguer soft
Ref: 80001 
Caixa de 24 x 92 Gr.  (11,8 Cm.)
Escorça intensament brillant i d’un atractiu color torrat li donarà un 
plus als teus creacions a la planxa.

20 - 25 min.

0,42 €/unitat.

Frisandwich
Ref: 67230 
Caixa de 8 bosses x 20 llesques. (28 Cm.)
Pa de moltlle tendre i suau.

20-25 min.

1,86 €/bossa.  0,09 €/llesca.

Mitja cristalina
Ref: 83441 
Caixa de 24 x 85 Gr. (23 Cm.)
Mitja baguette de 85 Gr., és el format perfecte per a un bon entrepà.
Un pa molt lleuger però amb presència per preparar irresistibles
receptes. Pots presentar-lo sencer o tallat en diferents trossos.

10 min.

0,40 €/unitat.

Bollo rústic llest
Ref: 60450 
Caixa de 22 x 100 Gr. (12,5 Cm.)
Elaborat amb blat seleccionat i cuit a forn de solera de pedra. Gràcies 
a l’68% d’hidratació de la massa, el nostre Bollo Rústic compta amb 
una molla especialment alveolada i una escorça fina i cruixent.

0,30 €/unitat.



Postres
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Beguda cremosa a base de trossos de fruita. Omplir amb 200 Ml. de suc de poma la batedora. 
Buidar la la bossa a la batedora, i barrejar fins a obtindre la suavitat desitjada.

Pineapple Sunset
Ref: N040 
Caixa de 15 x 150 Gr.
Pinya, papaia, mango.

Strawberry Deligh
Ref: N041 
Caixa de 15 x 150 Gr.
Prèssec, maduixa papaia.

Strawberry Fantasy
Ref: N042
Caixa de 15 x 150 Gr.
Maduixa i plàtan.

1,18 €/unitat.

1,67 €/unitat. 1,15 €/unitat.

Açaí Kick
Ref: N045 
Caixa de 15 x 150 Gr.
Baia Açaí, Nabius, Mango, Maduixa.

1,38 €/unitat.

Coconut Crush
Ref: N047 
Caixa de 15 x 150 Gr.
Pinya, coco.

1,18 €/unitat.
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La Lechera Kit Kat
Ref: 1506 
Envàs de 5,5 L.

7,05 €/Litre.

La Lechera Oreo
Ref: 4760 
Envàs de 5,5 L.

7,08 €/Litre.

La Lechera After Eight
Ref: 2320 
Envàs de 5,5 L.

7,05 €/Litre.

La Lechera Lion caramel + galeta
Ref: 9182 
Envàs de 5 L.

7,75 €/Litre.

La Lechera Milka xocolata
Ref: 9596 
Envàs de 5 L.

7,75 €/Litre. 2 boles de gelat Accedeix a la 
recepta
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2 boles de gelat 1/2 got de llet+Milkshakes
1,45 €
Milkshake 

aprox.

La Lechera vainilla
Ref: 1507 
Envàs de 5,5 L.

5,94 €/Litre.

La Lechera Xocolata
Ref: 1508 
Envàs de 5,5 L.

5,94 €/Litre.

La Lechera maduixa
Ref: 1510 
Envàs de 5,5 L.

5,94 €/Litre.
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Xarops Pral 1,2 L.
Ref: S0701. Xarop de xocolata.
Ref: S0702. Xarop de maduixa.
Ref: S0705. Xarop de Vainilla.
Ref: S0700. Xarop de caramel.
Ampolla d’1,2 L. 
Magnífics xarops Pral per decorar gelats, postres i fruites.

3,30 €/ampolla.

Nata esprai
Ref: M580 
Caixa de 6 x 700 Ml.
Una nata d’alta qualitat amb estabilitat en el 
plat i que aporta un gran rendiment.

5,99 €/envàs.

Sorbet de mojito
Ref: 0115
Envàs de 2,1 L.
Gelat de sorbet inspirat en la típica beguda tropical.

7,46 €/Litre.

Copa xocolata
Ref: 4028
Caixa de 6 x 120 Gr.
Gelat de xocolata amb salsa de xocolata, decorat amb gelat de 
vainilla, salsa de cacau i trossets d’avellana caramelitzada.

Copa prèssec i fruits vermells
Ref: 4026
Caixa de 6 x 120 Gr.
Sobet de prèssec amb gelat de grosella decorat amb gelat de vainilla 
i trossets d’avellana caramelitzada.

1+1
Promoció

0,35 €
Preu final de la copa aplicant la promoció

Codi promoció: 91765
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Mango a daus
Ref: BR320
Bossa de 2,5  Kg
Mango tallat a daus de 20 Mm. x 20 Mm.
Deixar descongelar a temperatura 
ambient uns 40 minuts, i utilitzar al gust.

5,66 €/Kg.

Pinya trossos
Ref: BR323
Bossa de 2,5 Kg.
Pinya trossejada, ideal per a fer els teus pro-
pis postres.
Deixar descongelar a temperatura ambient 
uns 40 minuts, i utilitzar al gust.

4,16 €/Kg.

Poma a daus
Ref: BR326
Bossa de 2,5 Kg.
Trossos de poma tallada a daus ideal per a 
les teves creacions.
Deixar descongelar a temperatura ambient 
uns 40 minuts, i utilitzar al gust.

3,16 €/Kg.

Iogurt grec
Ref: 4026
Caixa de 12 x 125 Gr.
El iogurt grec és molt popular i apreciat. El seu contingut amb nata 
el fa especialment cremós, molt saborós i li dóna un cos més dens. 
Nosaltres el preparem amb llet fresca de vaques que pasturen en lli-
bertat,  fermentada lentament, amb nata i un punt de dolçor que ens 
dóna com a resultat un iogurt artesà de sabor i textura molt especials.

0,60 €/unitat.

Capritx iogurt mango/fruits del bosc

1,47 €/unitat.

Ref: PT1002
Caixa de 6 x 150 Gr.
Descobreix una exòtica combinació de fruites en el nostre cremós Io-
gurt Artesanal a l’Estil Grec que combina una refrescant salsa de man-
go i una capa de fruites del bosc que aconsegueixen despertar passi-
ons a qualsevol moment del dia.

Capritx iogurt llimona/menta
Ref: PT1001 
Caixa de 6 x 150 Gr.
L’intens sabor de la llimona combinada amb la proporció perfecta de 
menta, aconsegueixen que aquest sigui un iogurt refrescant i digestiu, 
ideal per gaudir després d’un bon menjar. Un capricho diferent dispo-
sat a sorprendre.

1,47 €/unitat.
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Les comandes

66 Assolim Foodservices

...a linkedin

¿Vols beneficiar-te de les 
compres a través de la nostra 
App???
Ara t’ho posem molt fàcil!!!
Compra través de la nostra App i podràs beneficiar-te de 
les promocion especials que fem per els nostres clients 
que compren a través de l’App.

Encara no compres a través de 
l’App???
Només has de demanar la teva clau d’accés i la 
contrasenya, posan-te en contacte amb el teu assessor 
comercial o trucant al 93 755 47 40.

No perdis ni un segon més!!!
Descarrega l’App i comença a comprar!!

Cada setmana les promocions són diferents!!

Compra per l’App i aprofita les promocions especials

www.linkedin.com/company/assolim-foodservices
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...a linkedin
...a instagramwww.facebook.com/assolim.foodservices

...i al nostre web

segueix-nos
a facebook

www.assolim.com

www.linkedin.com/company/assolim-foodservices

www.instagram.com/assolim.foodservices



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

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


