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¿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!!

Aquest Nadal, compra per l’App 
i aprofita les promocions especials

Aquest Nadal tornarà a ser com els d’abans, tornarem a gaudir de 
la calidesa dels dinars i els sopars en família sense tantes restric-
cions, sense res que ens faci estar allunyats dels nostres familiars 
més estimats, però sobre tot, podent estar amb les persones que 
més estimem.

Aquesta edició de la revista és molt especial per a nosaltres, hi 
hem posat tot de la nostra part, per poder-te oferir la millor se-
lecció de productes per a que puguis elaborar uns menús festius 
amb totes les garanties d’èxit.

T’oferim un assortit d’aperitius molt variats, elements indispensa-
bles per elaborar els millors entrants, plats principals tant de carn 
com de peix, i una selecció de productes fumats i frescos que no 
et deixaran indiferent.

I com sempre, el nostre equip d’assessors comercials et poden 
ajudar a triar el millor per a tu.

Aquest Nadal,  serà especial
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Assortit de canapès salats
Ref: 63320 
Caixa de 800 Gr. (68 unitats). Amb càpsula. 3,5 Cm.
Assortit de canapès elaborats amb pa de motlle amb diferents farcits. 11 varietats: 
Canapè de paté, pernil curat, sobrassada, anxova, pernil i pinya, rocafort, salmó, tonyina amb 
pebrots, formatge, caviar negre i caviar vermell. 

20,95 €/safata.

0,31 €
unitat aprox.

Descongelar +/- 8 h.

Ref: PR324 
Safata de 54 unitats. (540 Gr.)
6 Pans nòrdics, moelleux de cranc i llimona.
6 Cakes d’espècies, chutney de préssec i ànec fumat.
6 Quadrats de pollastre, mostassa i pebrot.
6 Blinis, crema de llimona, salmó fumat i espècies.
6 Pans integrals, confitat de figues, mous se de foie d’ànec i albercoc.
6 Pans amb tomàquet, formatge de cabra, cibulet i tomàquet marinat.
6 Pans integrals, guacamole i gamba marinada.
6 Blinis crema de rave i anxoves marinades en oli.
6 Pans integrals, cremós de roquefort i nous, taquito de roca fort i empolvorat amb nous.

Assortit de canapès salats Tradition

24,90 €/safata.

0,46 €
unitat aprox.

Descongelar +/- 3 h.

Assortit Mini Quiches
Ref: 61600 
Caixa de 72 unitats x 23 Gr. (5,3 Cm.)
24 unitats de cada: 
- Pollastre amb verdures, Pernil i formatge i Espinacs amb formatge ratllat.

18,07 €/caixa.

0,25 €
unitat aprox.

180-190 ºC / 6  min.Descongelar 10-15 min.

Assortit Mini Croissants salats
Ref: 10276 
Caixa de 6,32 Kg. (31 Gr./peça) 204 unitats.
Massa de croissant de margarina amb cinc farcits diferents: tall de 
pernil i formatge, tall de bacó i formatge, mini salsitxa de frankfurt, 
truita i xistorra.

8,49 €/Kg.

180-190 ºC / 12-14  min.Descongelar 10-15 min. 180-190 ºC / 10-12  min.Descongelar 10-15 min.

Assortit Mini Xics
Ref: 65842 
Caixa de 7,5 Kg. (15 Gr. unitat.) 6 Cm.
Assortit de mini pastes de full de pernil i formatge, tonyina i sobrassada.

5,10 €/Kg.

0,26 €
unitat aprox. 0,08 €

unitat aprox.
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Llagostí amb tempura negra
Ref: 92007 
Caixa de 8 x 250 Gr. (96 uni./caixa aprox.)
Un llagostí diferent per als nostres comen-
sals. Cruixent tempura negra per emboli-
car un sucós llagostí. Ideal com a entrant o 
aperitiu.
0,58 €/unitat.

175 ºC / 3 min

Llagostí amb pa japonès
Ref: 20004 
Caixa de 10 x 250 Gr. (150 uni./caixa aprox.)
Un cruixent pa japonès envolta aquest ten-
dre llagostí que et sorprendrà en boca. Ide-
al com a entrant o aperitiu.

0,43 €/unitat.

175 ºC / 3 min

Piruleta de foie i melmelada de tomàquet
Ref: 000277 
Caixa de 40 unitats. (18/20 Gr./unitat)
Broqueta de foie al oporto, coberta de melmelada de tomàquet 
vermell.

0,69 €/unitat.

Descongelar 10 -15 min.

Piruleta de llagostí marinat
Ref: V129 
Caixa de 2 Kg. (111 unitats caixa) 
Llagostí Vannamei. (18 Gr. unitat/aprox.)

0,48 €/unitat.

180 ºC / 2 min

Piruleta de xai cruixent
Ref: 92023 
Caixa de 7 x 18 unitats. (126 unitats) 
Una fusió de sabors internacionals, en una 
tendra i cruixent piruleta de xai.

0,37 €/unitat.

175 ºC / 3 min

Mini Tatin poma i foie
Ref: 92011 
Caixa de 84 unitats.
La cremositat i untosidad de foie, equilibrada amb 
l’acidesa i la frescor de la poma. 
Una combinació clàssica i perfecta.

0,56 €/unitat.

180-190 ºC / 3-5  min.Descongelar 2-3 h.

Mini Tatin de cua de bou i pebrot rostit
Ref: 92012 
Caixa de 84 unitats.
El tradicional sabor de cua de bou guisada, junta-
ment amb el pebrot rostit.

0,74 €/unitat.

180-190 ºC / 3-5  min.Descongelar 2-3 h.
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Saquets de formatge/fines herbes
Ref: V717 
Bossa d’1 Kg. (48-53 unitats /Kg.)
Saquets vegetarians de formatge, farcits de formatge crema i herbes 
amb un cruixent arrebossat i ultracongelats.

0,18 €/unitat.

Saquets de formatge
Ref: V715 
Bossa d’1 Kg. (48-53 unitats /Kg.)
Saquets vegetarians de formatge gouda recoberts d’una massa crui-
xent, ultracongelats.

0,16 €/unitat.

180 ºC / 3-4 min180 ºC / 3-4 min

Twister de llagostí
Ref: 6334 
Caixa d’1 Kg. (42/44 unitats.) 
Mini cono de massa cruixent farcit de llagostí. 
Aperitiu gourmet per la teva taula.

0,43 €/unitat.

180 ºC / 2 min

Gambot en tempura

0,47 €/unitat.

Ref: PR126
Caixa de 4 x 500 Gr. (92 peces caixa).
Cua de gambot pelat, arrebossat en tempura, pre fregides, congelades 
y envasades.

190 ºC / 3 min

Cuixes de cranc
Ref: P180 
Caixa d’1 Kg. (50 x 40 Gr.)
Cuixetes de cranc (35% surimi i cranc).
Ideals com aperitiu.

0,10 €/unitat.

180 ºC / 3-4 min

Samosa ceba caramelitzada

0,17 €/unitat.

Ref: V145
Caixa de 2,5 Kg. (16 Gr. unitat aprox.)
Samoses de ceba caramelitzada amb avellana.

190 ºC / 3 min
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Bunyols de bacallà
Ref: R9513 
Caixa de 4 x 500 Gr.
Elaborats amb més d’un 30% de bacallà, i amb una forma artesanal.

8,25 €/Kg.

0,82 €
ració de 100 Gr.180 ºC / 3 min

Croquetes del Mesón
Caixa de 8 x 500 Gr.

R053 Croqueta de Lluç i gambes.

R143 Croqueta de brandada de bacallà.

Croquetes amb una forma irregular i un acabat 
artesanal, més del 60% del farcit és matèria 
noble.

6,49 €/Kg.

0,23 €
unitat aprox.

175 ºC / 2-3 min

1,39 €
ració de 100 Gr.

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.

13,88 €/Kg.

180 ºC / 3 min
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Accedeix a 
les receptes

Gulas ©

Ref: P680 
Envàs 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.

4,35 €/envàs de 2 x 150 Gr.

175 ºC / 5 min

Pintxo Donostiarra
Ref: RF0015 
Safata d’1 Kg.
Ratllat especial de Krissia, barrejat amb gambes i amb una lleugera 
salsa donostiarra.

7,45 €/safata.

Accedeix a 
les receptes

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

Barretes Krissia

6,75 €/bossa.

Sucedani de llagosta
Ref: 90150 
Caixa de 24 x 250 Gr. (+/- 84 Gr./unitat)
Símil de cues de llagosta. Preparat de peix amb gust de 
llagosta. (Surimi 36%).

1,21 €/envàs de 3 unitats.

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

8,25 €/safata.
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Centre espatlla ibèrica de gla
Ref: CF0044 
Peça de +/- 3 Kg. Aprox.
És un centre d’espatlla ibèrica desossada a mà i neta de 
minva d’una espatlla amb 24 mesos de curació.

44,70 €/Kg.

Espatlla ibèrica de gla
Ref: CF0045 
Peça de +/- 5 Kg. Aprox.
Paleta de porc ibèric amb escorça, perfilada en V, i vitola identifi-
cativa de producte.

19,30 €/Kg.

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

26,50 €/Kg.

Centre pernil curat   
Gran Rendimiento

Ref: CF0003 
Peça de +/-4 Kg. P.V.
Espatlla de pernil ibéric pelada, desossada, 
amotllada i envasada al buit amb film.

10,99 €/Kg.

Centre espatlla ibèrica Bilbao
Ref: CF0110 
Peça de +/-2,7 Kg.
Espatlla de porc ibèric sense os i envasada 
al buit.

24,70 €/Kg.

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.

26,90 €/Kg.

Centre espatlla ibèrica pelada
Ref: CF0038 
Peça de +/- 2,65 Kg. Aprox.
Espatlla de porc ibèric, pelada, desossada i envasada al buit.

30,80 €/Kg.
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Pernil ibèric tallat
Ref: CF0105 
Sobre de 110 Gr.
Pernil ibèric llescat, i envasat al buit.

5,30 €/Sobre de 110 Gr.

Pernil ibèric tallat
Ref: CF0033 
Safata de 500 Gr. (30 llesques x safata).
Espatlla ibèrica llescada.

15,95 €/safata.

Espatlla ibèrica tallada a mà
Ref: CF0129 
Caixa de 10 x 80 Gr.
Llesques d’espatlla de porc d’enceball tallades a mà.

4,49 €/sobre de 80 Gr.

Virutes ibèriques
Ref: RF044 
Envàs de 2 x 500 Gr.
Aquestes virutes Ibèriques 50%,  procedeixen de productes selecci-
onats 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 fila-
ments 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.

7,49 €/sobre de 500 Gr.
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Ref: RF001 
Sobre de 200 Gr.
Pernil d’ànec ideal per a preparar entrants Gourmet.

Pernil d’ànec tallat

11,40 €/sobre.

Xoriço ibèric
Ref: CF0145 
Peces de +/- 0,55 Kg. Aprox.
Carn de porc ibèric (62%), carn de porc, sal, pebre vermell, oli.

9,90 €/Kg.

Ref: CF0146 
Peça de +/- 0,55 Gr. aprox.
Carn de porc ibèric (64%), carn de porc, sal, pebre vermell, oli.

Llonganissa ibèrica

9,90 €/Kg.

Llom ibèric

27,95 €/Kg.

Ref: CF0027 
Peça de +/- 1.300 Gr. aprox.
Canya de llom ibèric, pebre vermell, sal all, orenga, envasat al buit.
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0,43 €
Ració de 40 Gr

aprox.

0,34 €
Ració de 40 Gr

aprox.

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

10,85 €/peça.

Rulo de formatge de cabra 50%
Ref: S2260
Peça de 850 Gr.
Formatge cabra 50%.
Ideal per a preparar tapes i amanides.

7,55 €/peça.

Assortit de 5 formatges francesos
Ref: S2119 
Safata de 400 Gr.
Safata composta per: Emmental, Petit Cantal Jeune AOP, Rulo barre-
ja cabra - vaca, Blau, Brie.

4,95 €/safata.

Formatge Gran Leo Padano
Ref: S2122 
Cunya de +/- 1,2 Kg. aprox.
Elaborat amb llet crua de vaca, està inspirat en els formatges
italians, tipus Parmigiano-Reggiano i Grana Padano.

9,95 €/Kg.

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

Ref: SG0005
Llauna de 3 Kg. (22/24 unitats)
Carxofes fresques Pugliesi de la varietat “violeta mil fulles”, oli de lla-
vors de gira-sol, all, curosament seleccionades.

Carxofa romana catering

Carxofa alla romana

17,99 €/llauna.

25,96 €/llauna.

0,78 €
Unitat aprox.

1,13 €
Unitat aprox.



14 Aquest Nadal serà especial

Petició prèvia a
24 hores

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

Anxova del Cantàbric 00

34,95 €/safata.

Ref: S2096 
Safata de 850 Gr. (100 unitats)
Filets d’anxova en oli vegetal.

Filet d’anxova en oli vegetal

21,99 €/safata.

Ref: S9612  
Bossa d’1Kg.
Musclo gallec cuit en el seu propi suc i refrigerat posterioment.
Varietat: mytilus galloprovincialis.

Musclo gallec cuit

3,75 €/safata.

0,70 €
filet aprox.

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

Seitó palometa

16,95 €/safata.

0,28 €
filet aprox.

Gamba pelada refrigerada
Ref: PF60264 
Envàs d’1 Kg. Pes net escorregut: 900 Gr. 
Gamba, aigua i sal. Varietat: Penaeus Vanamei.
Ideal per a preparar qualsevol tipus de plat.

20,40 €/envàs.

0,22 €
filet aprox.
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Amanida de formatge de cabra 
maduixes i nous

- 200 Gr. de ruca

- 150 Gr. de formatge de cabra 

 (Ref. S2050) / (Ref. S2260). Pàg. 13
- 10 maduixes (Ref. BR329). Pàg. 64
- 10 nous

Per la vinagreta
- 4 cullerades d’oli d’Oliva verge extra

- 2 cullerades de vinagre de poma

- 2 cullerades de mostassa en gra

Ingredients:
Rentem bé les maduixes, retirem les fulletes i les tallem a làmines fines. 
Trossegem les nous i esmicolem el formatge. 

A un bol, barregem la ruca, el formatge, les maduixes i les nous. 

Posem els ingredients de la vinagreta en un flascó de vidre amb tapa, tapem i agitem fins que emulcioni bé. 

Condimentem l’amanida i servim.

Preparació:
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Salmó fumat pre tallat
Ref: PF93140
Planxa de +/-1,5 Kg. aprox. pretallada.
Salmó salar, procedent de Noruega, elaborat amb el procés 
més tradicional, amb fustes nobles i herbes aromàtiques.

22,85 €/Kg.

Salmó fumat pre tallat
Ref: RF032
Safata de 250 Gr.
Salmó fumat, ideal per a preparar tapes o amanides.

5,88 €/safata.

Peix espasa fumat pretallat
Ref: PF78155 
Tarrina de +/- 1 Kg. aprox
Peix espasa fumat pretallat.
Producte fresc llest per al seu consum.

64,19 €/Kg.

Sardina fumada
Ref: PF78222 
Safata de 500 Gr. (20 - 22 peces.)
Sardina fumada.
Producte fresc llest per al seu consum.

9,67 €/safata.

Filet d’arengada fumat
Ref: PF60347 
Sobre de 200 Gr.
Filet d’arengada fumat.
Producte fresc llest per al seu consum.

5,60 €/sobre.

Bacallà fumat
Ref: PF60420 
Sobre de 100 Gr.

5,90 €/sobre.

Bacallà fumat
Ref: PF60397 
Sobre d’1/1,5 Kg.
Bacallà fumat.
Producte fresc llest per al seu consum.

22,14 €/Kg.

Anguila fumada
Ref: PF39347 
Sobre de 100 Gr.

7,26 €/sobre.

Anguila fumada
Ref: PF60261 
Sobre de +/- 1 Kg.
Anguila fumada.
Producte fresc llest per al seu consum.

46,43 €/Kg.

Petició prèvia a
48 hores

Petició prèvia a
48 hores
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Carpaccio de tonyina
Ref: PF200006 
Caixa de 6 x 120 Gr.
Carpaccio de tonyina
Producte fresc llest per al seu consum.

5,80 €/sobre.

Tonyina fumada pretallada
Ref: PF78156 
Sobre de +/- 1 Kg.
Tonyina fumada pretallada
Producte fresc llest per al seu consum.

35,99 €/Kg.

Ous de salmó
Ref: PF60519 
Envàs de 100 Gr.
Ous de salmó.
Producte fresc llest per al seu consum.

12,99 €/envàs.

Ous de truita
Ref: PF60567 
Envàs de 100 Gr.
Ous de truita.
Producte fresc llest per al seu consum.

10,75 €/envàs.

Ous d’Islandia negres
Ref: PF60234 
Envàs de 100 Gr.

5,55 €/envàs.

Ous de tobiko
Ref: PF78308 
Envàs de 100 Gr.

11,03 €/envàs.

Ous de tobiko
Ref: PF90056 
Envàs de 500 Gr.
Ous de tobiko.
Producte fresc llest per al seu consum.

25,64 €/envàs.

Ous d’Islandia negres
Ref: PF60246 
Envàs de 500 Gr.
Ous de Lumpo.
Producte fresc llest per al seu consum.

20,78 €/envàs.

Ous d’Islandia vermells
Ref: PF60235 
Envàs de 50 Gr.
Ous de Mujjol.
Ideal per a peritius o amanides.

9,79 €/envàs.

Petició prèvia a
48 hores

Petició prèvia a
48 hores
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Canelons d’ànec amb foie
Ref: CM0111 
Safata de 2 racions. 6 unitats. (700 Gr.)
Deliciosos canelons amb un autèntic farcit de foie, tòfona, ànec i cep. 
El plat per excel·lència de les festes nadalenques.

5,32 €/safata.

2,66 €
ració aprox.

Producte per encàrrec
200 ºC / 25 min.
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Canelo de carn sense beixamel
Ref: R969 
Safata de 2,4 Kg. 48 unitats. (50 Gr. unitat)
Més del 65% del producte és matèria noble. Vedella, porc i au. 
Afegir la beixamel i fornejar.

0,44 €/unitat.

Canelo de carn sense beixamel
Ref: 30320 
Caixa de 120 unitats.
Canelons sense beixamel, elaborats amb fines làmines de pasta, 
de carn de vedella, porc i au, ceba, pastanaga, una mica de nou 
moscada i pebre. Afegir beixamel al gust.

0,13 €/unitat.

Caneló de llamàntol sense Beixamel
Ref: 92126 
Caixa de 60 x 55 Gr/un.
Llamàntol (60%), lluç, rap, fumet de llamàntol, ceba, oli d’oliva, tomà-
quet, sal, brandy i espècies. S’ha d’afegir la beixamel.

0,83 €/unitat.

Canelons XXL sense beixamel
Caixa de 3 Kg. 32 unitats. 94 Gr./unitat.
Ref: R964. Caneló XXL bolets/formatge. Farcit de bolets (13%) i formatge (25%). 
Ref: R965. Caneló XXL brandada de bacallà. Suau farcit de brandada de bacallà, (56%) 

Caixa de 3 Kg. 32 unitats. 94 Gr./unitat.
Ref: R097. Caneló XXL Foie i trufa. Farcit d’exquisida carn, bolets shiitake, foie i trufa silvestre.

0,85 €/unitat.

0,90 €/unitat.

200 ºC / 35  min.200 ºC / 35  min.

200 ºC / 35  min.

200 ºC / 35  min.



20 Aquest Nadal serà especial

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.

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.

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. 1,97 €

ració de 150 Gr.

1,51 €
ració de 140 Gr.

180 ºC / 4 min.180 ºC / 4 min.

180 ºC / 4 min.
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Terrina de pop
Ref: 66990 
Caixa de 4 x 1 Kg.
Terrina elaborada 100% a partir de pop cuit de la millor qualitat. Ideal per carpaccios i molt 
versàtil. No deixarà indiferent a ningú!

46,02 €/Kg.

Descongelar 12-14 h. 180 ºC / 3 min

Crema de llamàntol
Ref: 99624 
Caixa de 16 x 200 Gr.
Una exquisida crema de marisc amb una infinitat de possibilitats.
Forn de vapor: Preescalfar el forn a 90-100ºC. Introduir la bossa sense punxar durant 10-12 
minuts. Agitar la bossa per homogeneïtzar-abans de servir.

2,93 €/envàs de 200 Gr.

175 ºC / 3 min

GAMMA5aPRODUCTE

Sac de formatge i pera
Ref: SG0036
Caixa de 3 x 1 Kg. 8 Gr./unitat. 
(375 unitats). 3,3 x 3,5 Cm.
Saquets farcits de formatge gorgonzola i pera.

12,09 €/Kg.

0,10 €
unitat aprox.

Petició prèvia a
24 hores

Caramels de Ricotta 3 colors
Ref: SG0035 
Caixa de 3 x 1 Kg. 8,5 Cm. 14 Gr. 
(214 u. Aprox.)  7 Cm. aprox.
Farcits de Ricotta.

10,91 €/Kg.

0,15 €
unitat aprox.

Petició prèvia a
24 hores180 ºC / 4-8 min. 180 ºC / 5 min.

Pasta galets petits
Ref: S3658 
Bossa de 5 Kg.
Sèmola de blat dur amb forma de galet.

1,55 €/Kg.
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Carabinero Núm. 2  30/40
Ref: 92228 
Caixa d’ 1 Kg.
Varietat: Plesiopenaeus SPP. Procedència: Angola
Ideal per a fer a la planxa.

27,90 €/Kg.

Gamba allistada A 2  60/74

22,90 €/Kg.

Ref: 92688
Caixa de +/- 1 Kg. Aprox.
Varietat: Aristeus varidens. Ideal per a fer a la planxa.

Gamba allistada Núm. 1 E  38/44

33,90 €/Kg.

Ref: P1166
Caixa de +/- 1 Kg. Aprox.
Varietat: Aristeus varidens. Ideal per a fer a la planxa.

Gamba allistada A  48/54

29,50 €/Kg.

Ref: P693
Caixa de +/- 1 Kg. Aprox.
Varietat: Aristeus varidens. Ideal per a fer a la planxa.

Gamba allistada 1  40/50 Gober

23,95 €/Kg.

Ref: P1070
Caixa de +/- 2 Kg. Aprox.
Varietat: Aristeus varidens. Ideal per a fer a la planxa o arrossos.
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Llagostinera núm. 1 10/20 a bord
Ref: P968 
Caixa de 2 Kg. (10/20 unitats/Kg.)

12,75 €/Kg.

Llagostinera núm. 2 a bord

10,75 €/Kg.

Ref: P765
Caixa de 2 Kg. (20/30 unitats/Kg.)

Llagostinera núm. 3 a bord
Ref: P064 
Caixa de 2 Kg. (30/40 unitats/Kg.)

10,45 €/Kg.

Llagostí Tunis A 21/30
Ref: P846 
Estoig de 800 Gr.

18,50 €/estoig.

Llagostí Tunis B
Ref: P1205 
Estoig de 800 Gr.

12,50 €/estoig.

Llagostí Tunis BB 31/40
Ref: 6389 
Estoig de 800 Gr.

17,90 €/estoig.

Llagostí Black Tiger 20/30
Ref: RE016 
Caixa de 6 x 500 Gr.
Varietat: Penaeus Monodon.
Ideal per fer a la planxa o per a fer arrossos.

4,85 €/estoig.

Varietat: Penaeus kerathurus. Ideal per a fer a la planxa o preparar plats de peix.
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Llagostí cuit 30/40
Ref: P1049 
Caixa de 2 Kg.

8,95 €/Kg.

Llagostí cuit EE 40/60
Ref: P1050 
Caixa de 2 Kg. 
Varietat: Penaeus kerathurus. Ideal com a entrant o primer plat.

15,40 €/estoig    7,70 €/Kg.

Llagostí cuit 60/80
Ref: P1052 
Caixa de 2 Kg. 

14,90 €/estoig.   7,45 €/Kg.

Llagostí cuit 60/80
Ref: P1099 
Caixa de 8 x 500 Gr. 

31,50 €/estoig.   7,87 €/Kg.

Cua llagostinera C1 30/55
Ref: P1004 
Caixa 2 Kg.
Cua pelada de gamba llangostinera.
Varietat: Hymenopenaeus Muelleri.

12,25 €/ Kg.

Cua llagostinera pelada 10/30
Ref: 95620 
Bossa de 500 Gr.
Cua pelada de gamba llangostinera.
Varietat: Hymenopenaeus Muelleri.

8,75 €/bossa de 500 Gr.

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

10,33 €/Kg.

Ideal per a fer a l’aperitiu, o com a entrant o primer plat.
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Escamarlà 00 Escòcia 6/8
Ref: P1119 
Estoig d’1 Kg. (6 - 8 unitats/Kg). Pes escorregut: 1 Kg.
Varietat: Nephrops norvegicus.
Origen: Escòcia. Ideal per fer a la planxa.

27,75 €/Kg.

Escamarlà núm. 1 Primera 11/15
Ref: P575 
Estoig de 1,5 Kg. (11 - 15 unitats). 
Pes escorregut: 1,350 Kg.
Varietat: Nephrops norvegicus.
Origen: Escòcia. Ideal per fer a la planxa, paelles i guissos.

18,50 €/Kg.

Escamarlà 0 Escòcia 8/10
Ref: P1268 
Estoig d’1 Kg. (8 - 10 unitats/Kg).
Pes escorregut: 1 Kg.
Varietat: Nephrops norvegicus.
Origen: Escòcia. Ideal per fer a la planxa.

29,90 €/Kg.

Escamarlà 1 Escòcia 11/15
Ref: P1267 
Estoig d’1 Kg. (11 - 15 unitats/Kg).
Pes escorregut: 1 Kg. 
Varietat: Nephrops norvegicus. 
Origen: Escòcia. Ideal per fer a la planxa.

19,50 €/Kg.

Escamarlà 00 Primera 5/7
Ref: P073 
Estoig de 1,5 Kg. (5 - 7 unitats/Kg). 
Pes escorregut: 1,350 Kg.
Varietat: Nephrops norvegicus.
Origen: Islàndia. Ideal per fer a la planxa.

32,90 €/Kg.

Escamarlà 0 Primera 8/10
Ref: P074 
Estoig de 1,5 Kg. (8 - 10 unitats)
Pes escorregut: 1,350 Kg. 
Varietat: Nephrops norvegicus. 
Origen: Escòcia. Ideal per fer a la planxa.

29,67 €/Kg.
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Gamba salada cuita M
Ref: P200 
Estoig de 900 Gr.
Gamba salada cuita 
Varietat: Parapenaeus longirostris.
Deixar descongelar i llesta per a consumir.

12,90 €/estoig.

Gamba pelada 50/70
Ref: P1046 
Bossa d’1 Kg.

6,75 €/Kg.

Gamba pelada 10/30
Ref: P1045 
Bossa d’1 Kg.

8,55 €/Kg.

Gamba pelada i crua. Varietat: Solenocera melantho.
Ideal per a preparar “al ajillo”.

Vieira 1/2 closca 10/20
Ref: P1259 
Bossa d’1 Kg.

17,90 €/Kg.

Vieira 1/2 closca 20/30
Ref: P954 
Bossa d’1 Kg.

17,90 €/Kg.

Vieira 1/2 closca 30/40
Ref: P1260 
Bossa d’1 Kg.

16,90 €/Kg.
Vieires amb mitja closca. Varietat: Pecten maximus. 

Ideal per a cuinar al forn o a la planxa.

Carpaccio de gamba
Ref: P1300 
Caixa de 20 x 70 Gr. 
Carpaccio de gambot. Varietat: Pleoticus muelleri.
Ideal com entrant.

3,25 €/safata de 70 Gr.

Carpaccio de bacallà
Ref: P1301 
Caixa de 20 x 70 Gr.
Carpaccio de bacallà. Varietat: Gadus Morhua.
Ideal com entrant.

3,15 €/safata de 70 Gr.
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Vieira Bretona
Ref: 6605 
Caixa de 20 x 90 Gr.
Carn de vieira, vi blanc, caldo de peix, ceba i sal.

1,30 €/unitat.

Cloïssa sencera marró 40/60
Ref: P272 
Bossa d’1 Kg.
Cloïssa sencera congelada. Varietat: Rudita-
pes philippinarum.
Ideal per fer-les a la marinera i per a prepara 
arrossos i fideuàs.

4,35 €/Kg.

Cargol bocina cuit
Ref: P1092 
Caixa de 4 Kg.
Varietat: Buccinum undatum. 
Origen: Irlanda del Nord.
Ideal com a peritiu o entrant.

5,47 €/Kg.

Cargol Pintxo cuit italià
Ref: P1193 
Caixa de 5 Kg.
Varietat: Bolinus Brandaris. “Cañailla”.
Ideal com a peritiu o entrant.

9,99 €/Kg.

Mariscada cuita
Ref: P226 
Estoig de 800 Gr.
Boca i cosssos (2), nècora (2), gambón (4), 
navalles per completar.

11,90 €/estoig.

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

3,90 €/bossa de 12 unitats.

Navalla congelada extra
Ref: 91070 
Safata d’1 Kg. 
Varietat: Ensis directus. 
Origen: Atlàntic Nord-oest.
Ideal per a fer a la planxa.

3,90 €/safata.

Vieires farcides peix/marisc
Ref: CM0112
Safata de 2 racions. (210 Gr.)
Deliciós farcit de vieira, gamba, garota i lluç, que seran l’entrant 
perfecte per a menús festius i que deleitaran als teus convidats.

2,80 €/unitat de 210 Gr.

220 ºC / 7 min.

GAMMA5aPRODUCTE

GAMMA5aPRODUCTE

Producte per encàrrec
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Fumet de peix
Ref: PR10 
Bossa de 250 Gr.
Fumet de Peix de roca premium. 
Diluir el concentrat de peix (250 Gr.) en 1,25 
L. d’aigua per a un òptim resultat.

3,25 €/bossa.

Ortiga del Mediterrani Anques de granota 13/15
Ref: PR983 
Bossa de 170 Gr. Envasat al buit.
Ortiga de mar arrebossada amb pa ratllat.
Varietat: Anemonia Sulcata. 
Ideal com a entrant o primer plat.

Ref: P1178 
Caixa d’1 Kg.
Anques de granota posteriors, pelades i en-
vasades individualment.
Varietat:  Hoplobatrachus rugulosus.

8,25 €/bossa de 170 Gr. 7,85 €/Kg.

Musclo “jugosón”
Ref: P1281 
Safata d’1 Kg. 
Musclo pasteuritzat envasat al buit.
Varietat: Mytilus galloprovincialis.
Ideal com aperitiu.

3,50 €/safata.

Cocktail fruits del mar
Ref: RE014 
Caixa de 6 x 500 Gr.
Cloïssa (Paphia undulata) Calamar Indi (Loligo duvauceli o Loligo
chinensis) Musclo (Mytilus galloprovinciales o Mytilus chilensis)
Gamba (solenocera crassicornis o solenocera melantho o trachy-
penaus spp).

6,65 €/Kg.

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

2,25 €/safata de 400 Gr.

850 W ºC / 3 min

Tallarina
Ref: P1272 
Caixa de 12 x 250 Gr. 
Varietat: Donax trunculus.
Ideal com aperitiu o primer plat.

11,60 €/Kg.

2,90 €
ració de 250 Gr.

 aprox.



30 Aquest Nadal serà especial

Cranc blau del Mediterrani partit
Ref: P1249 
Estoig de 800 Gr.
Cranc blau. Varietat: Callinectes Sapidus. Capturat al Mar Mediterrani.

4,90 €/estoig.

Llagosta verda 100/200
Ref: P958 
Caixa de 5 Kg.
Varietat: Panulirus regius. Orígen: Mauritània
Ideal per fer a la planxa o amb arròs

22,50 €/Kg.

Llamàntol 350/400
Ref: 92348 
Caixa de 5 Kg.

23,90  €/Kg.
Espècie: Homarus Americanus. Ideal per a preparar arrossos o fer a la planxa.

Cossos de cranc L Namíbia

25,95 €/Kg.

Ref: P1123 
Caixa de +/- 5 Kg.
Varietat: Chaceon Maritae

Boques cranc crues Namíbia XL
Ref: P1117 
Caixa de +/- 5 Kg.
Varietat: Chaceon Maritae

44,99 €/Kg.

Boques i cossos cuits
Ref: P861 
Caixa d’1 Kg.
Boques i cossos de cranc.
Varietat: Chaceon notialis.

14,25 €/Kg.
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Pasta amb llamàntol
- 2 llamàntols de 500 Gr. (Ref. P384)
- 600 Gr. de pasta bucatini

- 300 Gr. de tomàquet sec en oli

- 50 Gr. de tomàquet fregit

- 6 dents d’all picat

- Cibulet o julivert

- Oli d’oliva verge extra

- Sal

Ingredients:
Separem el cap, les pinces i la cua del llamàntol. Del cap en traiem tot el suc i reservem.

Posem una olla amb aigua suficient per després coure la pasta i afegim els caps oberts per la 
meitat i la ceba tendra.

Quan arrenqui el bull afegim les pinces i les coem durant 6 minuts aproximadament. Un cop cui-
tes les refredem en aigua amb gel i després netegem les pinces, els colzes i reservem.

Tallem les cues dels llamàntols (amb la closca) en cinc trossos cadascuna i reservem.

Colem l’aigua del llamàntol i reservem.

Piquem el tomàquet sec, l’all i el cibulet o julivert.

Posem l’aigua del llamàntol amb sal a bullir i coem la pasta durant 6 minuts aproximadament.

Mentre couem la pasta posem una paella gran i marquem les cues i les pinces. Hi afegim l’all i el 
tomàquet.

Aboquem la pasta a la paella amb els altres ingredients i saltem. Al final hi afegirem el suc del cap 
i un parell de cullerades de tomàquet fregit per lligar una mica.

Servim i tirem un raig d’oli d’oliva verge extra juntament amb el cibulet o julivert picat.

Preparació:
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Orada sencera eviscerada 200/300
Ref: P121 
Caixa de 5 Kg.
Orada eviscerada i desescamada. Varietat: Sparus aurata. 
Origen: Espanya. Ideal per a preparar al forn.

7,05 €/Kg.

Llobarro sencer eviscerat 200/300
Ref: P133 
Caixa de 5 Kg.
Llobarro eviscerat i desescamat Varietat: Dicentrarchus labrax. 
Origen: Turquia. Ideal per fer al forn.

7,60 €/Kg.

Cues de rap de Namíbia 300/600

13,80 €/Kg.

Ref: P046
Caixa de 5 Kg.
Cua de rap sense pell, embolicat unitariament 
Varietat: Lophius Piscatorius Ideal per a fer a la planxa o al forn.

Cua de rap Gran Sol sense pell 1,3/1,7
Ref: P1291 
Peces de 1,3 a 1,7 Kg. P.V.
Cua de rap procedent del Gran Sol. 
Varietat: Lophius Piscatorius, sense pell. Ideal planxa o forn.

19,25 €/Kg.

2,89 €
Tall de 150 Gr.

Turbot 400/600
Ref: P1295
Caixa de +/- 5 Kg. Glacejat: 20%
Turbot sencer 400/600 Gr. Varietat: Psetta Maxima. 
Ideal per fer al forn.

6,90 €/Kg.
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Llenguado Holandès H-3 Premium  
Ref: P1154 
Caixa de 5 Kg. Eviscerat. IQF. Glacejat: 10%

16,90 €/Kg.

Llenguado Holandès H-2  350/400 Premium
Ref: P182 
Caixa de 5 Kg. Eviscerat. IQF. Glacejat: 20%

17,50 €/Kg.

Llenguado Holandès H-4  200/250 Premium  
Ref: P1155 
Caixa de 5 Kg. Eviscerat. IQF. Glacejat: 10%

14,90 €/Kg.

Llenguado Holandès. Varietat Solea Solea. Ideal per a fer al forn o a la planxa.

Centres de lluç 120/140

7,50 €/Kg.

Ref: A627 
Caixa de 5 Kg.
Varietat: Merluccius capensis.
Ideal per a fer rebossat o al forn.

Lluç Austral núm. 4  1,8/2,4 Kg.
Ref: A044 
Peces de +/- 1,8/2,4 Kg.
Varietat: Merlucius australis.
Ideal per a fer al forn o a la planxa.

7,25 €/Kg.

Rodanxa de lluç Austral G +140 Gr. Llom de tonyina +/- 5 Kg.
Ref: P105 
Caixa de 5 Kg. Aprox. IQF.
Varietat: Merlucius australis. Orígen: Xile
Ideal per a fer al forn o a la planxa.

Ref: P098 
Peces de +/- 5 Kg. P.V.
Varietat: Thunnus albacares.
Descongelar porcionar i preparar per cuinar al gust.

8,75 €/Kg. 8,90 €/Kg.

1,09 €
Tall de 150 Gr.

1,33 €
Tall de 150 Gr.
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Filet de llobarro 120/150

Porcions de rosada Austral Filet de salmó extra +/- 1 Kg. Llom de salmó amb pell

11,50 €/Kg.

6,24 €/Kg. 13,90 €/Kg. 14,17 €/Kg.

Ref: P1158 
Caixa de 5 Kg. Glacejat: 20%
Varietat: Dicentrarchus labrax.
Ideal per a fer a la planxa o al forn.

Ref: P1280 
Caixa de 5 Kg. Glacejat: 10%
Varietat: Genypterus blacodes.
Ideal per a fer a la planxa o al forn.

Ref: P1113 
Peces de +/- 1 Kg. Sense Glacejat.
Varietat: Salmon salar.
Ideal per a fer a la planxa o al forn.

Ref: RE012 
Caixa de 6 x 500 Gr. (100 Gr./unitat)
Varietat: Salmo salar.
Ideal per a fer a la planxa o al forn.

Filet de orada 120/150
Ref: P1157 
Caixa de 5 Kg. Glacejat: 20%
Varietat: Sparus aurata.
Ideal per a fer a la planxa o al forn.

10,25 €/Kg.

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

1,87 €/porció de 125 Gr.

Porcions de salmó noruec 125 Gr.
Ref: P246 
Caixa de 5 Kg. 20 pack de (2 x 125 Gr/peça)
Lloms de salmó noruec envasats individualment. 

2,22 €/porció de 125 Gr.

2,08 €
Tall de 150 Gr.
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Bacallà esqueixat
Ref: P1037 
Bossa de 500 Gr. Glacejat: 10%
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.

4,25 €/bossa de 500 Gr.

Centres de bacallà
Ref: P563 
Caixa de 5 Kg. Glacejat: 15%
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia.
Ideal per a preparar al forn.

7,95 €/Kg.

Llom superior jumbo de bacallà
Ref: P579 
Caixa de 5,5 Kg. Glacejat: 20%
Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia.
Preparar, a la brasa, arrebossat, etc.

11,90 €/Kg.

Llom de bacallà triple jumbo
Ref: P579 
Caixa de 5,5 Kg. Glacejat: 20%

11,90 €/Kg.

Llom superior jumbo de bacallà
Ref: P560 
Caixa de 5 Kg. Glacejat: 20%

11,90 €/Kg.

Llom de bacallà triple jumbo
Ref: P734 
Caixa de 5,5 Kg. Glacejat: 20%
Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia.
Preparar, a la brasa, arrebossat, etc.

12,90 €/Kg.

Llom de bacallà triple jumbo
Ref: P567 
Caixa de 5 Kg. Glacejat: 20%
Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia.
Preparar, a la brasa, arrebossat, etc.

12,90 €/Kg.

1,78 €
Tall de 150 Gr.

1,93 €
Tall de 150 Gr. 1,93 €

Tall de 150 Gr.

1,78 €
Tall de 150 Gr.

1,27 €
ració de 150 Gr.
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Esqueixada de bacallà
- 225 Gr. de bacallà esqueixat dessalat    
(Ref. P1037) / (Ref. GA0016) / (Ref. GA0068)
- 1 ceba tendra mitjana picada 

- ¼ pebrot vermell a daus petits

- ¼ pebrot verd a daus petits

- 1 tomàquet d’amanir

- Olives negres

- Pebre negre

- Oli d’oliva verge extra

Ingredients:
Posar el bacallà dessalat a sobre d’un paper absorbent per acabar d’assecar-lo bé.

Escaldar i pelar el tomàquet. Retirar les llavors i tallar-lo a daus petits.
Netejar i picar la ceba tendra.
Netejar els pebrots i tallar-los a daus petits.

Posar-ho tot en un bol, afegir les olives negres i barrejar bé.

Esqueixar el bacallà amb els dits i afegir-lo al bol.
Amanir amb oli d’oliva abundant i pebre negre acabat de moldre.

Servir l’esqueixada de bacallà un pèl freda.
s’afegeixen els pebrots al bol.

Preparació:
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Tires de bacallà salat sense pell
Ref: GA0034 
Caixa de 5 Kg. 0% glacejat.
Tires de bacallà salat sense pell.

Bacallà esqueixat extra
Ref: GA0016 
Caixa de 6 Kg. 3 bosses x 2 Kg.
Talls de bacallà esqueixat sense pell.

Tacs de bacallà salat sense pell
Ref: GA0050 
Caixa de 5 Kg. 0% glacejat.
Daus de llom ideals per a pinxos, “montadi-
tos” o mitges racions.

Cuetes de Bacallà 400/500
Ref: GA0002 
Caixa de 6 Kg. 55% Glacejat.
Cues dessalades de grans dimensions, amb alt contingut en gelatina. 
Ideals per menú o plats més econòmics.

8,23 €/Kg.

15,73 €/Kg.15,24 €/Kg. 15,13 €/Kg.

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

17,29 €/Kg.

Llomets de Bacallà +/- 250 Gr.
Ref: GA0014 
Caixa de 6 Kg.
Llomets de bacallà de +/- 250 Gr.
Part principal del morro del bacallà, racions de 250 Gr. 
Envasat individual.

22,61 €/Kg.
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Supremes de Bacallà Premium +/-350 Gr.
Ref: GA0065  
Caixa de +/- 3 Kg. 0% glacejat.
Supremes de bacallà.

23,50 €/Kg.

Tacs de Bacallà Premium +/-120 Gr.
Ref: GA0067  
Caixa de +/- 2 Kg. 0% glacejat.
Tacs de bacallà.

16,25 €/Kg.

Bacallà Pil-Pil Premium +/-250 Gr.
Ref: GA0069  
Caixa de +/- 3 Kg. 0% glacejat.
Bacallà Pil-Pil.

15,10 €/Kg.

Lingot de Bacallà Premium +/-200 Gr.
Ref: GA0066  
Caixa de +/- 3 Kg. 0% glacejat.
Lingot de bacallà.

16,25 €/Kg.

Bacallà Esqueixat Premium
Ref: GA0068  
Caixa de 2 x 1 Kg. 0% glacejat.
Bacallà esqueixat extra.

14,90 €/Kg.

Cues de Bacallà Premium +/-350 Gr.
Ref: GA0070  
Caixa de +/- 3 Kg. 0% glacejat.
Cues de Bacallà.

12,75 €/Kg.

Nous formats de 3 Kg.
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Pop cuit potes 150/200
Ref: P487
Safata d’1,5 Kg. (8 potes x 195 Gr. aprox.)

35,90 €/Kg. 6,73 €/pota.

Accedeix a les
receptes

Pop cuit potes 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.

35,99 €/Kg. 11,99 €/pota.

Pop cuit gallec rodanxes

Sípia neta Marroquí M  250/450

Sípia neta Marroquí P  150/250

Ref: P015 
Caixa de 10 x 200 Gr.
Varietat: Octopus vulgaris.
Ideals per a preparar a la gallega.

Ref: P085 
Caixa de 6 Kg.
Varietat: Sepia officinalis.
Ideal per a fer a la planxa.

Ref: P701 
Caixa de 6 Kg.

31,50 €/Kg.

10,90 €/Kg.

10,50 €/Kg.

Puntilla Marroquí extra
Ref: P1252 
Blocs de 2 x 500 Gr.
Varietat: Allotheutis media. Origen: Marroc.
Ideal per a fer l’aperitiu.

14,50 €/Kg.

6,30 €
ració de 200 Gr.

aprox.
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Varietat: Loligo duvauceli. Origen: India. Ideal per a fer a la planxa.

Daus de sípia neta G
Ref: P1030 
Caixa de 6 Kg. Sense glacejat.
Varietat: Sepia officinalis.
Ideal per a preparar paelles i arrossos.

9,90 €/Kg.

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

8,90 €/Kg.

Tub de pota Ilex
Ref: 91056 
Caixa de 6 Kg. Glacejat: 5%
Tub net de pota. Varietat: Illex Argentinus.
Ideal per a fer al forn o la planxa, o per a 
preparar arrossos i fideuàs.

7,30 €/Kg.

Calamar net Indi U/10
Ref: P0511 
Bloc de 2 Kg. Glacejat: 20%

8,90 €/Kg.

Calamar net Indi 10/20
Ref: P050 
Bloc de 2 Kg. Glacejat: 20%

7,25 €/Kg.

Calamar farcit SS
Ref: 91079 
Caixa de 4 Kg.
Calamar farcit de carn i potes de calamar, ultracongelat.
Calamar 60%, farcit 40%.

12,47 €/Kg.

Calamar Holandès G 500/1.000
Ref: P1088 
Bloc de 10 Kg.
Varietat: Loligo vulgaris.
Ideal per a fer a la planxa.
9,50 €/Kg.

Xipiró farcit de carn
Ref: PR962 
Caixa de 2 x 3 Kg. (14 -18 unitats/Kg.)
Beina de calamar ( Loligo spp.) farcida amb una saborosa samfaina de 
carn. CALAMAR (40%), farcit (60%) (ceba, carn de porc i boví (34%).
Són ideals per cuinar, en la salsa durant 10-15 minuts.

12,22 €/Kg.

0,76 €
unitat aprox.



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

Ref: PF60369
Malla d’1 Kg. (30/50 unitats/Kg.)
Ideal per a fer arrossos o fer a la marinera.

Cloïssa cultiu gegant 30/50

Ref: PF91185
Malla d’1 Kg. (30/50 unitats/Kg.)
Ideal per a fer arrossos o fer a la marinera.

Musclo gallec Cabo Cruz

18,50 €/Kg.

2,35 €/Kg.

6,99 €/Kg.
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Ref: PF79879
Caixa de 24 unitats.
Ideal com aperitiu o pimer plat.

Ostra Guillardeau Núm. 2

Ref: PF60082
Caixa de 3 Kg.
Ideal com aperitiu o pimer plat.

Ostrón 5/7 

Ref: PF60083
Caixa de 25 unitats..
Ideal com aperitiu o pimer plat.

Ostra Flor mitjana 4/5 Cm.

Ref: PF60421
Caixa de 25 unitats..
Ideal com aperitiu o pimer plat.

Ostra Super Especial 7/8 Cm.

Ref: PF90101
Caixa de 25 unitats..
Ideal com aperitiu o pimer plat.

Ostra Napoleón Gallega +8 Cm.

Ref: PF79268
Caixa de 24 unitats.
Ideal com aperitiu o pimer plat.

Ostra Guillardeau Núm. 4

Ref: PF79268
Caixa de 3 Kg.
Ideal com aperitiu o pimer plat.

Ostrón Mediterrani 23/26

Ref: PF60084
Caixa de 25 unitats.
Ideal com aperitiu o pimer plat.

Ostra especial gran 6/7 Cm.

Ref: PF60600
Caixa de 3 Kg.
Ideal com aperitiu o pimer plat.

Ostrón Mediterrani 18/22

Petició prèvia a
48 hores

Petició prèvia a
48 hores

2,04 €/unitat. 2,32 €/unitat.

1,43 €/unitat/aprox.

1,12 €/unitat/aprox.

1,37 €/unitat/aprox.

1,16 €/unitat.

3,38 €/unitat.

1,60 €/unitat.

2,74 €/unitat.



Plats de carn
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Ref: K644 
Peces de +/- 40/60 Gr.
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.

29,90 €/Kg.
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Confit d’ànec
Ref: K001 
Llauna de 12 unitats.
Cuixes d’ànec en confit.

1,99 €/cuixa.

200 ºC / 15 - 20  min

Ref: 97853 
Peces de +/- 600/800 Gr.
Fetge d’ànec envasat 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.

23,95 €/Kg.

Fetge d’ànec micuit
Ref: S2016 
Peces de 600 Gr.
Fetge d’ànec, sal i pebre.
Ideal com acompanyament, o fins i tot sol amb torrades.

33,50 €/peça.

5,98 €
peça 400 gr. 

aprox.

Magret d’ànec 350/450 Gr.
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.

14,95 €/Kg.

Ref: K105 
Bossa d’1 Kg.
Puntes de fetge d’ànec.
Ideal per a preparar una mini tapa Gourmet.

Puntes de foie d’ànec

22,95 €/Kg.

Mousse rulo d’ànec

11,25 €/peça.

Ref: CF0021 
Peça d’1,2 Kg.
Atractiu, color característic de fetge d’ànec cuit; color i textura uni-
formes; capa protectora de color de greix natural; color mat moderat
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Garrinet lechal Segovia 3/4 Kg.
Ref: 92165 
Peces de +/- 3/4 Kg. Aprox.
Garrinet lechal origen Segovia. 
Ideal per a preparar rostit o al forn.

51,99 €/peça.

Galtes de vedella sense os
Ref: K674
Caixa de +/- 4 Kg. aprox. 
Peça noble procedent de l’especejament de boví. IQF.
Peça desossada.
Ideal per a preparar al forn, guisada, etc.

8,55 €/Kg.

4,27 €
peça de 500 Gr.

aprox.

Galtes de porc sense os
Ref: K903
Caixa de +/- 10 Kg. 
Peça noble procedent de l’especejament de boví. IQF.
Peça desossada.
Ideal per a preparar al forn, guisada, etc.

6,50 €/Kg.

3,25 €
peça de 500 Gr.

aprox.

Espatlla de xai xilena 900/1.200

13,95 €/Kg.

Ref:K640
Peces de +/- 900/1.200 Gr. Aprox.
Espatlla de xai xilena envasada al buit. 
Ideal per a preparar al forn.
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Galtes de vedella confitades 350 Gr.
Ref: 98506
Caixa de +/-2,5 Kg. Aprox. (Peces de 350 Gr. aprox.)
Galtes de vedella confitades, envasades al buit en peces de 350 Gr.
Carn de vedella (95%), oli de gira-sol, sal i espècies.

11,95 €/Kg.

4,18 €
peça de 350 Gr.

aprox.

Galtes de porc confitades
Ref: 98507
Caixa de +/- 2,5 Kg. aprox. (12 peces.)
Galtes de porc blanc confitades a baixa temperatura.
Un cop descongelada porcionar de la forma desitjada o utilitzar amb 
la seva forma original, escalfar en qualsevol salsa adequada, el suc que 
l’acompanya pertany al que la carn desprèn de forma natural.

11,50 €/Kg.

4,02 €
peça de 350 Gr.

aprox.

Placa de garrinet confitat
Ref: 98508 
Caixa de 20 x 190 Gr. aprox.
Fines làmines de garrinet premsat i confitat, presentat en forma quadricu-
lada i amb pell a una banda. Materia prima nacional.

22,75 €/Kg.

4,32 €
peça de 190 Gr.

aprox.

GAMMA5aPRODUCTE
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Carpaccio de Black Angus
Ref: K650 
Caixa de 10 x 70 Gr.
100% carn de Black Angus.
Descongelar una ració de carpaccio a la nevera. 
Un cop descongelat, amanir al gust.

1,79 €/ració 70 Gr.

19,25 €/Kg.

Filet de vedella 
Ref: K502 
Caixa de 2 x +/- 2, 5 Kg.
Filet de boví sencer. Porcionar i cuinar al gust.
Ideal per a fer a la planxa

4,81 €
Tall de 250 Gr.

24,50 €/Kg.

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.

6,12 €
Tall de 250 Gr.

Entrecot de vedella tallat +/- 220 Gr.
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.

10,95 €/Kg.

2,41 €
Tall de 220 Gr.

Entrecot sense os 240 Gr.
Ref: K505 
Caixa de +/- 5 Kg.
Tall de la zona dorsal de vedella europea.
Ideal per a fer a la planxa o amb salsa.

13,15 €/Kg.

2,89 €
Tall de 220 Gr.
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Entrecot llom alt de Black Angus

Faux filet de vedella

Hamburguesa de vaca Premium 250 Gr.

Hamburguesa de vaca Premium 180 Gr.

Hamburguesa de Black Angus 170 Gr.

Ref: K676 
Peça de +/- 2,5 Kg.
 Llom alt de Black Angus. Tall ubicat en la regió dorsal.
Origen: Uruguay.
Ideal per a fer a la brassa o a la planxa.

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.

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

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

Ref: K501 
Caixa de 27 x 170 Gr.
Hamburgueses de carn de Black Angus 100%.

19,90 €/Kg.

10,50 €/Kg.

3,12 €/unitat.

2,25 €/unitat.

1,85 €/unitat.

Black Angus

Per Nadal, hamburgueses premium !!

3,98 €
Tall de 200 Gr.

2,10 €
Tall de 200 Gr.
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100%IBÈRICPRODUCTE

Secret de porc de 1a.  +/-900 Gr.
Ref: K631 
Caixa de +/- 900 Gr.
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.

6,85 €/Kg.

Costelles de cabrit empanades 30 Gr.
Ref: K504
Caixa de +/- 4,5 Kg.
Costelles de cabrit empanades.
Ideal per a preparar com a segón plat.

18,50 €/Kg.

Garró espatlla de xai 250/300 Gr.
Ref: K503
Caixa de +/- 4,5 Kg.
Parte de la pota davantera del xai que va desde la corva fins el peu.
Ideal per a preparar al forn.

8,70 €/Kg.

Hamburguesa de porc ibèric de gla
Ref: K128
Caixa de 36 x 140 Gr.
Hamburguesa de porc ibèric de gla 100%.
Ideal per a preparar hamburgueses Premium.

1,75 €/unitat.

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

4,95 €/Kg.

100%IBÈRICPRODUCTE

0,99 €
Tall de 200 Gr.

1,23 €
Tall de 180 Gr.
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Filet de porc farcit, al forn
- 1,5 Kg. de llom de porc (Ref. P1037)
- 250 Ml. de vi dolç Pedro Ximénez

- 2 pomes mitjanes

- 100 Gr. de prunes panses sense pinyol

- 150 Gr. de bacó fumat

- 1 cullerada sopera de mantega

- 1 pastilla de brou de pollastre

- Oli d’oliva verge extra

- Sal i pebre negre acabat de moldre

Ingredients:
El primer que farem és preparar el farcit. Pelem les pomes i les tallem en quadrats 
no gaire gruixuts. En una paella hi posem una cullerada de mantega i els quadrats 
de poma. Ho mantenim a foc baix fins que la poma estigui tendra. Aleshores traiem 
la poma i reservem.

A la mateixa paella on hem estovat la poma hi posem el Pedro Ximénez i una 
pastilla de brou de pollastre. Deixem que es desfaci la pastilla. Apaguem el foc i 
reservem.

En una altra paella posem una mica d’oli i fregim les rodanxes de bacó uns minuts, 
que no quedin cruixents ni torrades, només passar-les una mica per la paella. Re-
servem. Salpebrem el llom de porc tant per dins com per fora.

Cobrim el llom amb el bacó. Sobre el bacó posem una fila de prunes panses (sense 
os) i una altra fila de poma. Continuem fent files fins a cobrir totalment els talls de 
bacó, o fins que el centre de la peça de porc estigui ben farcida. És important dei-
xar els extrems lliures per poder enrotllar el llom una vegada estigui farcit.

Enrotllem el llom amb compte perquè la fruita es mantingui al centre. Cobrim la carn amb la malla que ens ha donat el car-
nisser, amb compte perquè no surti el farciment en prémer la peça de llom! Una altra manera és unir els extrems amb escura-
dents, perquè no s’obri la carn en cuinar-la. També podeu comprar fil de cuina i lligar el llom vosaltres mateixos.

En una cassola gran o una paella gran i fonda hi afegim oli d’oliva verge extra fins a cobrir el fons. A continuació fiquem el 
rotllo de llom i ho daurem per tots els costats. Ruixem el llom amb el Pedro Ximénez que hem preparat a la paella. 

Deixeu que es cuini tot un parell de minuts a foc baix, perquè s’integrin bé els sabors.

Preescalfem el forn a 200° C, amb calor amunt i avall. Passem la carn i la salsa a una safata de forn i ho cobrim amb paper 
alumini. 

Ho fiquem al forn durant 30 minuts. Retirem el paper alumini i ho deixem al forn, a 180°, durant 1 hora més, aproximadament. 
Vigilem perquè la carn no es passi.

Si abans de l’hora veiem que la carn està feta, ho traiem del forn i ho servim calent.

Preparació del farcit:

Enrotllat del llom de porc:
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Tempura selecció
Ref: F3751 
Caixa de 6 x 1 Kg.
Hortalisses 60% (carbassó, pastanaga, mongeta verda rodona, 
ceba, moniato, espàrrec verd.

200 ºC / 14 min175 ºC / 2-3 min

6,57 €/unitat.

Mix de verdures en tempura
Ref: V8028 
Bossa d’1 Kg.
Tempura de verdures amb un arrebossat únic a base d’una barreja de 
farina d’arròs, de blat de moro i de blat, s’aconsegueix una cobertura 
fina i una textura molt cruixent.

7,75 €/Kg.

XXX €
Acompanyament

50 Gr.

0,33 €
Acompanyament

50 Gr.

200 ºC / 10 min180 ºC / 2-3 min

Acompanyaments
i complements
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Espàrrec gruixut 16/20
Ref: V132 
Bossa d’1 Kg
Espàrrecs verds gruixuts.

5,45 €/Kg.

Cebetes perla 18/21
Ref: V568
Bossa de 2,5 Kg.
La ceba perla té un color blanc o una mica 
rosat amb o sense una part superior verda. 
Les cebes estan pelades.

1,86 €/Kg.

Pèsol super fi
Ref: F3710 
Caixa de 6 x 1 Kg.
Pèsol dolç.

2,24 €/Kg.

200 ºC / 5 - 7 min

Alvocat tallat a daus
Ref: M300
Bossa d’1 Kg.
Alvocat tallat a daus de 14 x 14 Mm.
Deixar descongelar i llest per a utilitzar.

6,95 €/Kg.

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

2,35 €/Kg.

200 ºC / 5 - 7 min

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

5,45 €/Kg.

200 ºC / 5 - 10 min

Graten de patates
Ref: PR320
Caixa de 4,800 Kg. 40 x 120 Gr. Ø 7 Cm.
Realitzat a partir de patates, nata, llet i 
mozzarella.

0,73 €/unitat.

180 ºC / 24 min 700 W ºC / 2,40 min

Mussolina d’espàrrecs/parmesà
Ref: PR326
Caixa de 20 x 70 Gr. Ø 7 Cm.
Realitzat a partir de patates, nata, llet i 
mozzarella.

1,10 €/unitat.

170 ºC / 20 min 700 W ºC / 2,15 min

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

3,25 €/Kg.

200 ºC / 4 min
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Ceps trossos 1a
Ref: V261 
Bossa d’1 Kg.
Boletus grup edulis. 
Boletus madurs trossejats a daus. 
No cal descongelar per al seu ús.

9,75 €/Kg.

Carxofa cors mini
Ref: V126 
Caixa de 5 x 1 Kg.
Cors de carxofa minis, naturals i suaus.

8,39 €/Kg.

Espinacs mil fulls
Ref: 98022 
Bossa de 2,5 Kg.
Tenen una textura suau, un gust intens i les
fulles tenen un color brillant i uniforme.
Es congelen una a una i superposades fins a
formar pràctiques porcions de 125 Gr.

1,52 €/Kg.

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

2,78 €/Kg.

Barreja de bolets amb ceps
Ref: V265 
Bossa d’ 1 Kg.
Agaricus bisporus, Lentinula edodes, Pleu-
rotus ostreatus, Pholiota nameko, Suillus 
luteus, Pleurotus eryngii, Boletus edulis, i 
Amanita caesarea. 

3,99 €/Kg.

Barreja de bolets
Ref: V264 
Bossa d’1 Kg.
Agaricus bisporus, Lentinula edodes, Pleu-
rotus ostreatus, Pholiota nameko i Suillus 
luteus. No cal descongelar per al seu ús.

2,99 €/Kg.

Albergínia brasa
Ref: V8025 
Bossa d’1 Kg.
Albergínies rostides.
Deixar descongelar a +3ºC durant 12 hores.

4,49 €/Kg.

Carbassó brasa
Ref: V8026 
Bossa d’1 Kg.
Carbassó rostit.
Deixar descongelar a +3ºC durant 12 hores.

4,95 €/Kg.

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.

4,95 €/Kg.

175 ºC / 5 - 7 min
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Patata dau a les fines herbes
Ref: V203 
Caixa de 5 x 2,5 Kg
Daus de patata condimentats amb un arre-
bossat cruixent a base d’all i herbes.
Prefregides i ultracongelades.

2,29 €/Kg.

175 ºC / 5-7 min

Patata parisina prefregida
Ref: V579 
Bossa de 2,5 Kg.
Patata Parisina pre fregida i congelada d’entre 
25/30 Mm.
Ideal com acompanyament.

1,54 €/Kg.

175 ºC / 5-7 min

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

2,15 €/Kg.

175 ºC / 5-7 min

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

4,47 €/Kg.

175 ºC / 5-7 min

0,23 €
ració de 100 Gr.

 aprox.
0,15 €

ració de 100 Gr.
 aprox.

0,45 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

0,21 €
ració de 100 Gr.

 aprox.



56 Aquest Nadal serà especial

Crema balsàmica color rubí
Ref: SG0025 
Envàs de 250 Ml.
Crema decorativa per amanir els teus 
plats, de color rubí.

6,04 €/envàs.

Crema balsàmica Mòdena taronja
Ref: SG0177
Envàs de 250 Ml.
Crema decorativa per amanir els teus 
plats, de color or.

2,33 €/envàs.

Crema balsàmica color plata

6,04 €/envàs.

Ref: SG0024
Envàs de 250 Ml.
Crema decorativa per amanir els teus 
plats, de color plata.

Petició prèvia a
24 hores

Gran crema Tartufata 
Ref: SG0086 
Envàs de 520 Gr.
Crema concentrada de trufa negra per a 
preparar salses i bases.

9,55 €/envàs.

Crema de trufa blanca

12,79 €/envàs.

Ref: SG0253
Envàs de 520 Gr.
Crema de trufa blanca.

Oli aromàtic trufa negra
Ref: SG0010 
Ampolla de 250 Ml. 
Oli aromàtic de trufa negra, per amanir tot tipus de receptes.

9,72 €/ampolla.

Oli aromàtic trufa blanca

10,49 €/ampolla.

Ref: SG0085
Ampolla de 250 Ml. 
Oli aromàtic de trufa blanca, per amanir tot tipus de receptes.

Mantega amb trufa 5%

13,53 €/envàs.

Ref: SG0013
Envàs de 160 Gr. 
Mantega amb trufa. (6% de trufa), per a pre-
parar salses i bases.
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Maizena

Farina per fregir peix

Ref: S2028 
Paquet de 2,5 Kg.
Midó de blat de moro, sense gluten per
masses, arrebossats, sopes i cremes, salses
i sucs de carn, au, o peix, postres, natilles,
cremes de farciment i xocolata desfeta, etc.

Ref: S1937 
Paquet d’1 Kg.
Farina especial per arrebossar peix 100% 
blat.

4,78 €/Kg.

1,45 €/paquet.

Mini tomàquet groc/alfàbrega

Salsa Roux Clar

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

Ref: S2029 
Envàs d’1 Kg.

14,53 €/llauna.

10,99 €/envàs.

Tomàquet baby semi sec

Salsa Roux fosc

11,61 €/llauna.

11,25 €/envàs.

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

Ref: S2030 
Envàs d’1 Kg.

Cava Raventós Roig

3,82 €/ampolla.

Ref: S0001
Caixa de 6 x 750 Ml.
Cava Brut Nature.

0,16 €
unitat aprox.

0,13 €
unitat aprox.

Deixatar el Roux en un líquid bullint, el qual es vol lligar (brou, fons, crema, salsa).
Remoure amb un batedor i portar a ebullició.

Deixar bullir lentament durant 3 minuts remenant de tant en tant.

Salsa beixamel  

1,39 €/envàs.

Ref: S2112
Caixa de 6 x 500 Gr.
Salsa beixamel suau, llesta per a utilitzar.
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Assortit miniatures
Ref: 67820 
Caixa de 100 unitats x 42 Gr. (8,5 Cm.)
Panses i nous, Pa de Viena, Panet 5 Cereals 
i Xapateta.

0,20 €/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.

1,24 €/unitat.

Coca de l’escala mini
Ref: PA55004
Caixa de 25 un. de +/- 95 Gr.
Farina de blat, aigua, sal,llevat.
Obrir i torrar al forn, torradora o salamandra.

0,64 €/unitat.

Assortit selecció
Ref: 62700 
Caixa de 100 x 33 Gr.
Mini Rústic Puntes, Rombe de Llinosa, 
Panet d’Olives, Panet de Albercoc i nous.

0,26 €/unitat.

Panet Dehesa
Ref: 63710 
Caixa de 100 x 65 Gr. (15,5 Cm.)
Panet amb un mix de farina de blat i civada. 
Producte elaborat amb massa mare.

0,22 €/unitat.

Gran cristalí
Ref: 64970 
Caixa de 12 unitats x 330 Gr. (35,5 Cm.)
Aquest pa de doble fermentació, altament 
hidratat, presenta una molla blanca, suau i 
molt alveolada.
1,35 €/unitat.

Gran cristalí pre tallat
Ref: 64971 
Caixa de 128 x 25 Gr. (8 Cm./llesca)
Pretallat per facilitar el seu ús als professio-
nals del sector, aportant agilitat, versatilitat i 
estalvi de temps.

0,14 €/llesca.

Rombe

0,22 €/unitat.

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

Pulga cristalina
Ref: 61241 
Caixa de 90 unitats x 20 Gr. (7 Cm.)
Pinxos, “montaditos”, tapes, mini hambur-
guesses, i fins i tot cistelles de pa.

0,11 €/unitat.

180-190 ºC / 10-12 min.Descongelar 15-20 min. 180-190 ºC / 10-12 min.Descongelar 15-20 min. Descongelar 40-50 min.

170-180 ºC / 20-30 min.Descongelar 20-30 min.

180-190 ºC / 1 min.Descongelar 20 min. Temp. ambient Temp. ambient

180 -190 ºC / 10-12 min.Descongelar 20-30 min. 180 - 200 ºC / 4-6 min.Descongelar 20 min.
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14,95 €/pastís.

Pastís de formatge Albert Adrià
Ref: 61584 
Pastís de 1,100 Kg.
Albert Adrià, nomenat millor pastisser de el món en 2015 per 
The World ‘s 50 Best Restaurants, porta a Lykke seva passió per les receptes de 
pastissos tradicionals, les de tota la vida, però amb el seu toc més avantguardis-
ta. La perfecta combinació d’ingredients d’alta qualitat i un forn a alta temperatura, 
dóna com a resultat un exterior perfectament caramel·litzat respectant la cremositat 
de l’interior.

Descongelar 12h.
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Cookie estel de Nadal
Ref: 67050
Caixa de 30 x 40 Gr.
Cookie de mantega decorada amb fils de bombó blanc i perle-
tes de sucre bolado verdes i vermelles.

0,61 €/unitat.

Dots estel de Nadal
Ref: 62855
Caixa de 38 x 83 Gr.
Autèntica massa de Dots amb forma d’estrella! Serà el gran prota-
gonista de les festes: la cobertura blanca que corona el nostre Dots 
estrella de Nadal li proporciona un aspecte encara més nadalenc.

0,52 €/unitat.

30 - 40 min.

30 - 40 min.

Coulant de xocolata  delicatessen
Ref: M571
Caixa de 20 x 120 Gr.
Massa de bescuit, ou, sucre, i cobertura de 
xocolata negra.

1,82 €/unitat.

Coulant de xocolata blanca
Ref: M577
Caixa de 20 x 120 Gr.
Massa de bescuit, ou, sucre, i cobertura de xocolata blanca.

1,73 €/unitat.

Fondant de Baileys
Ref: 9862
Caixa de 12 x 90 Gr.
Autèntic xocolata belga amb un cremós cor de Baileys Irish Cream.

1,61 €/unitat.

Coulant de xocolata
Ref: PR231
Caixa de 20 x 100 Gr.
Massa de bescuit, ou, sucre, i cobertura de 
xocolata negra.

0,99 €/unitat.

170 ºC / 10 min. 750 W ºC / 40 seg. 200 ºC / 12 min. 850 W ºC / 35 seg.

200 ºC / 12 min. 850 W ºC / 40 seg. 170 ºC / 10 min. 750 W ºC / 40 seg.
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Assortit rebosteria 10 varietats
Ref: 601802
Caixa d’1,5 Kg. (76 unitats)
Flamets, flamet de cel, coco, mousse de maduixa, petit-four de 
plàtan, mousse de llimona, trufa, kiwi, xocolata trufa i nous, pe-
tit-four trufa i taronja, biscuit, xocolatablanca, gema i gelatina.

16,63 €/Kg.

0,33 €
unitat aprox.

2 hores.

Tronc de Nadal
Ref: 772552
Caixa de 4 x 500 Gr.
Tronc de Nadal negre farcit de nata (70%).

9,24 €/unitat.

Tronc de Nadal blanc
Ref: 772950
Caixa de 4 x 500 Gr.
Tronc de Nadal blanc farcit de trufa (70%).

9,24 €/unitat.

2 hores. 2 hores.

Tronc de Nadal vermell 
Ref: 772952
Caixa de 4 x 500 Gr.
Tronc de Nadal vermell farcit de nata (70%).

9,24 €/unitat.

2 hores.

Tronc de Nadal daurat 
Ref: 772953
Caixa de 4 x 500 Gr.
Tronc de Nadal daurat farcit de nata (70%).

9,24 €/unitat.

2 hores.

Mini tronquet de Nadal 
Ref: 772562
Caixa de 15 x 100 Gr. (3 varietats)
Pastís de bescuit, xocolata i nata.
Decoració: Mitjó, Gorro Papa Noel i Papa Noel.

2,25 €/unitat.

2 hores.
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Comprant-ne 3 1 de REGAL

1,27 €
ració.

Pastís Mort per Xocolata
Ref: 8104
Pastís de 1,650 Kg. (14 racions) 24 Cm.
Genuï pastís d’intens xocolata, esponjós pa de pessic de cacau amb 
suau crema de xocolata i cruixents xips de cacau.

17,86 €/unitat.

4 - 6 hores.

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.

30 min.

Tatin de poma
Ref: 00756
Caixa de 10 x 120 Gr.
És una variant del pastís de poma on les pomes han estat caramel-
litzades en mantega i sucre abans d’incorporar la massa. S’aconsella 
acompanyar un gelat de vainilla o crema anglesa temperada. 
El producte es presenta en barquetes de 4 unitats.

1,79 €/unitat.

3 hores.

Tiramisú Savoiardi
Ref: 9873
Pastís d’1 Kg.
Autèntic tiramisú italià,realitzat de manera totalment artesanal seguint 
la clàssica recepta: “pa de pessic savoiardi”,cafè, farcit amb formatge 
mascarpone i rematat amb cacau en pols.

12,36 €/unitat

Lionesa de nata
Ref: 514223
Caixa de 42 unitats. (+/- 21 Gr. aprox.)
Delicioses lioneses farcides amb un 80% de nata.

0,28 €/unitat.

30 min.

Codi agrupació:  991478

3+1

9,27 €/unitat aplicant la promoció
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Fruites del bosc
Ref: BR322. 3 varietats
Bossa de 2,5  Kg
Grosella, mora silvestre, nabiu silvestre.

5,25 €/Kg.

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

4,30 €/Kg.

Mango a daus

Puré de maduixa

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.

6,58 €/Kg.

Ref: BR85
Envàs d’1 Kg
Puré de fruita 100% de maduixa per elabo-
rar plats de cuina i postres.

6,49 €/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.

4,36 €/Kg.

Poma a daus

Puré de mango

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.

Ref: BR90
Envàs d’1 Kg.
Puré de fruita 100% de mango per elaborar plats de cuina i 
postres.

3,59 €/Kg.

7,49 €/Kg.

40 min. 40 min.

40 min. 40 min.40 min.

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

4,76 €/Kg.

40 min.
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Raïm pelat sense llavor

Dàtils sense os Castanyes a la mel Mini pomes

Ref: SG0103
Llauna de 850 Ml. (255/425 unitats llauna)
Raïm pelat sense llavors.
Ideal per a preparar postres.

5,82 €/llauna.

Ref: S4072
Bossa d’1 Kg.
Dàtils sense os.

5,60 €/bossa.

Ref: SG0021
Llauna d’1 Kg.
Castanyes a la mel.

17,49 €/llauna.

Ref: SG0098
Envàs de 425 Ml.
Mini pomes

3,14 €/llauna.

Lychees sencers
Ref: SG0101
Llauna de 575 Ml. (16/25 unitats llauna)
Lychees sencers.
Ideal per a preparar postres.

3,50 €/llauna.

Rodanxes mini pinyes
Ref: SG0099
Llauna de 850 Ml. (30 unitats llauna)
Rodanxes de mini pinyes.
Ideal per a preparar postres.

5,08 €/llauna.

Petició prèvia a
24 hores

Toppings
Ref: SG0184. Topping figues/caramel 

Ref: SG0185. Topping pomes/aiguardent  

Ref: SG0183. Topping prèssec/brandy  
Envàs de 650 Gr. 
Toppings d’autor decoratius per a tot tipus de plats.

11,14 €/envàs.
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Planxa de full
Ref: 25460
Caixa de 16 x 800 Gr.
Base elaborada amb margarina per a rea-
lització de brioixeria tant dolça com salada. 
Ideal per a preparar els teus postres.

2,56 €/planxa.

4 - 6 hores

Massa Brisa
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 desitjades, i fornejar durant 20 minuts aproximadament a 200 º C, i gratinar 
15 minuts més.

1,40 €/planxa.

30 min. 200 ºC / 15 min.

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

12,98 €/Kg.

1 hora

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

5,99 €/unitat.

1 hora

Nata Krona original
Ref: S2020
Brick d’1 L.
En cuinar no es talla, resisteix altes tempe-
ratures i tolera l’addició d’àcids. 
Alt rendiment en muntat.

4,49 €/brick.

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

3,99 €/brick.

Nata Ken
Ref:  S2374
Brick de 2 L.
Nata líquida procedent de llet de vaca 35%.

7,45 €/brick.
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Sorbets La Lechera
Caixa de 2 x 2,1 L.

Ref: 8919 Sorbet de Mandarina (2,1 L.)
Ref: 5802 Sorbet de Gerds (2,1 L.)
Ref: 1384 Sorbet de Mango (2,1 L.)
Ref: 1383 Sorbet de Pinya (2,1 L.)
Ref: 8918 Sorbet de llimona (2,1 L.)
Ref: 8921 Sorbet de poma verda (2,1 L.)

Caixa de 2 x 2,4 L. 
Ref: 4015 Sorbet de prèssec (2,4 L.)
Ref: 4014 Sorbet de llima (2,4 L.)

7,53 €/litre.

7,53 €/litre.

Sensació de turró
Ref: 2554
Caixa de 8 x 150 Ml.
Un gelat de torró amb molta presència per a la teva carta de 
postres. La nostra valorada recepta de torró amb salsa de cara-
mel i ametlles garapinyades.

2,47 €/unitat.

Granel de turró
Ref: 1513
Granel de 5,5 L.
Granel de gelat de torró amb trossets de torró i ametlles ensucrades 
amb decoració.

7,05 €/litre.
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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
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Pol. Ind. Sud
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937 554 740

Delegació Amposta
c/Brusel·les, 8

Pol. Ind. Tosses
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977 702 845

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

MARQUES PRÒPIES

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

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

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

Descarrega la revista

PRIMERES MARQUES

APP ASSOLIM

Descarrega’t l’App per a dispositius:

XARXES SOCIALS
assolim.foodservices

www.facebook.com/assolim.foodservices

www.linkedin.com/company/assolim-foodservices

segueix-nos


