
Ofertes vàlides de l’1 de setembre al 31 d’octubre



Índex
Bacallà Gardell pàg. 4
Pescados y Mariscos Amposta pàg. 8
Peix Fresc pàg. 10
Findus pàg. 14
Prielá pàg. 18
McCain pàg. 22
Campofrío pàg. 26
Europastry pàg. 30
Borges pàg. 34
Verdures pàg. 36
Precuinats pàg. 38
Productes del Mar pàg. 40
Productes Carnis pàg. 44
Formatges i làctics pàg. 46
Postres pàg. 50
Queviures pàg. 52

2 Assolim Foodservices



Aquest any tornem a estar presents a un dels esdeveniments més importants 
del sector com és el Fòrum Gastronòmic, que amb més de 20 anys d’història, 
l’esdeveniment gastronòmic de referència es renova.

La nostra presencia l’esdeveniment, vol contribuir a la recuperació del sector, 
dins d’un espai expositiu privilegiat que suposa la millor plataforma de negoci 
per a les empreses i els professionals de l’hostaleria i la gastronomia. 

Un espai on es construeixen noves relacions comercials, s’aconsegueixen nous 
clients i es fan negocis, i és també una oportunitat única per seguir guanyant 
visibilitat al sector foodservice i la restauració.

Així doncs, de la mà dels nostres partners,

i amb la col·laboració del nostre equip comercial, hi serem per assessorar-te i 
presentar-te les nostres novetats.

Ens veiem
al Gastronòmic Fòrum de Barcelona

18 - 20 Octubre 2021 Recinte Montjuïc

Pavelló 8, 
Carrer B - Stand 201

Servei integral per la hostaleria i la restauració
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Bacallà
Gardell
Autèntic Bacallà dʼIslàndia Des de sempre hem apostat per l’elaboració i comerci-

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

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

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

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

Totes els nostres productes estan elaborats amb baca-
llà d’Islàndia de primera qualitat.

La millor solució 
en bacallà Premium 
salat i desalat
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El nostre procès és completament manual, així que depenent 
del tamany, el pes i el gruix del filet, els talls poden ser de dife-
rents tipus.

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

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

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

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

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

És molt important que la cadena de fred no es 
trenqui en cap moment.

5Assolim Foodservices



 

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

6,49 €/Kg.

Cuetes de Bacallà 400/500
Ref: GA0002 
Caixa de 6 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia

7,49 €/Kg.

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

12,50 €/Kg.

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

14,45 €/Kg.

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

14,95 €/Kg.

Bacallà
Gardell
Autèntic Bacallà dʼIslàndia

1,78 €
Cua de 275 Gr.

aprox.
3,37 €

Cua de 450 Gr.
aprox.

1,87 €
centre de 150 Gr.

aprox.

2,17  €
centre de 150 Gr.

aprox.

Tires de bacallà esqueixat salat sense pell
Ref: GA0034 
Caixa de 5 Kg. Bacallà, i sal. Varietat: Gadus Morhua. 
Procedència: Islàndia

15,45 €/Kg.
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Bacallà tapes IQF
Ref: GA0063 
Caixa de 6 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia
Bacallà dessalat de forma tradicional.
Tallat a trossos en forma de tacs, conté part del llom i part de la 
ventresca. Ideal per fer arrebossat com a tapa, arrossos, menú...

7,49 €/Kg.

1,50  €
Ració de 200 Gr.

aprox.

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

17,45 €/Kg.

5,67 €
centre de 325 Gr.

aprox.

Llom de Bacallà CAT XL  500/550
Ref: GA0007 
Caixa de 6 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia

16,95 €/Kg.

8,90 €
centre de 525 Gr.

aprox.

Bacallà esqueixat esp. salat
Ref: GA0035 
Caixa de 5 Kg. 
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia
15,45 €/Kg.

2,32  €
centre de 150 Gr.

aprox.

Bacallà esqueixat extra. salat
Ref: GA0036 
Caixa de 5 Kg. Bacallà, i sal. Varietat: Gadus Morhua. 
Procedència: Islàndia
17,45 €/Kg.

2,62  €
centre de 150 Gr.

aprox.

Llom de Bacallà selecte salat  450/500
Ref: GA0045 
Caixa de 5 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia
19,45 €/Kg.

9,24 €
centre de 475 Gr.

aprox.

Cues de Bacallà salades  200/250
Ref: GA0033 
Caixa de 5 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia

10,75 €/Kg.

2,42 €
centre de 225 Gr.

aprox.

Producte salat

Producte salat

Producte salat

Producte salat
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Des de 1977 oferim la millor selecció de productes del 
mar, que ens diferencia de la resta, pel producte exclu-
siu, garantit i pel tracte personalitzat que oferim als nos-
tres clients i proveïdors.

Els anys de dur treball i dedicació, ens han experimentat 
a donar el millor coneixement de l’evolució de la pesca i 
les necessitats dels nostres clients.

Una de les nostres marques pròpies, Blue Seafood, 
garanteix sempre un producte Premium i exclusiu per 
als nostres clients, oferint en tot moment una qualitat 
excel·lent per aconseguir la seva total satisfacció.

Elaboració de productes
del mar Premium
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Des d’el nostre departament de compres, seleccionem les mi-
llors peces, pescades i congelades a bord, per poder garantir 
als nostres clients la millor qualitat del producte i aconseguir la 
seva satisfacció.

A la nostra sala de manipulació, les peces seleccionades, són 
manipulades segons les necessitats dels clients, en diferents for-
mats i tipus de tall. 

Empaquetem en tres formats diferents, caixes de 
3, 5 i 15 Kg. per la seva posterior distribució.

Una vegada manipulat el peix, li apliquem un petit 
glacejat, per garantir la seva millor conservació.

Elaboració de productes
del mar Premium
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Assolim disposem d’una selecció del millor peix fresc 
de les millors llotges, i portat directament també des 
de Galícia pels nostres experts compradors, que selec-
cionen els productes de mercat més tradicionals, a més 
a més de noves propostes, a petició dels nostres clients 
més exigents per a les seves creacions més especials.

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

El peix fresc, com tu necessitis
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Els nostres experts compradors trien les millors peces per a 
oferir una qualitat excel·lent.

Posteriorment es procedeix al escatat i eviscerat de les peces 
seleccionades.

Tu ens demanes com vols que et servim les peces:
senceres, en papallona, filetejades, a rodanxes...tot això seguint 
un minuciós  i manual procès.

Els processos que seguim són totalment manuals  
fins a la finalització i envasat del producte, per a 
poder-te garantir la millor qualitat en l’execució 
del tipus de format que ens demanis.

El peix fresc, com tu necessitis
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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

Ref: PF60084
Caixa de 24 unitats.
Ideal com aperitiu o pimer plat.

Ostra especial gran.

Ref: PF60076
Malla d’1 Kg. (70/90 unitats/Kg.)
Ideal per a fer arrossos o fer a la marinera.

Cloïssa gallega mitjana 70/90

Ref: PF91342
Malla d’1 Kg.
Ideal per a fer aperitiu.

Escopinya Super King BB
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Orada 400/600 Gr.
Ref: PF60133
Peces senceres de 400/600 Gr. aprox. 
Ideal per fer al forn, etc.

Orada 800/1.000 Gr.
Ref: PF60129
Peces de +/- 800/1.000 Gr.
Ideal per a fer al forn.

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

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

Tonyina Blueffin
Ref: PF60006 
Peces de 2/4 Kg. aprox.
Porcionar i preparar per cuinar al gust.
Ideal planxa o forn.
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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.

6,45 €/Kg.    

0,64 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

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.

6,15 €/Kg.
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10 - 15 min.150 ºC 13 - 15 min.180 ºC

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 
principal.

8,99 €/Kg.

4 min.180 ºC 12 min.220 ºC

Picada de proteina de pèsol
Ref: F5688 
Caixa de 2 Kg.
La picada de proteïna de pèsols, és un producte versàtil, que perme-
trà fer diversos plats, amb aquest increïble ingredient per les teves 
receptes, apta per a vegans.

10,50 €/Kg.

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 amb una varietat especial de pè-
sols i combinats amb una selecció única d’herbes i espècies.

8,99 €/Kg.

0,90 €
unitat
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Hamburguesa Kale/quinoa
Ref: F2302 
Caixa de 3 x 1,2 Kg. 75 Gr./unitat. 
(3 x 16 unitats) Kale 18%, quinoa cuita 13%, pa ratllat, 
quinoa inflada.

5,99 €/Kg.  

4 min.175 ºC

0,45 €
unitat

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

Quinoa amb verdures

5,25 €/Kg.

6-8 min.180 ºC

8 min.90 ºC 2 min.900 W

0,26 €
Ració de 50 Gr.

 aprox.

6 min.180 ºC

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

2,85 €/Kg.
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Tires estil americà 0% pollastre
Ref: F3754 
Caixa de 2 Kg. 
(27,6 Gr./unitat) 72 unitat /caixa aprox.
Excel·lent alternativa vegana i flexitariana, feta a partir de proteïna 
de pèsol i blat amb espècies.

11,95 €/Kg.

4 min.180 ºC 12 min.220 ºC

0,33 €
unitat aprox.

Fish & chips
Ref: F7242 
Caixa de 4 Kg. (165 Gr./peça)
Porcions elaborades a partir de peces de filets de Abadejo d’Alaska 
arrebossades.

7,99 €/Kg.

5 min.180 ºC 15-20 min.220 ºC

1,32 €
porció de 165 Gr.

 aprox.
0,59 €

porció de 80 Gr.
 aprox.

Skipper de bacallà MSC
Ref: F7243 
Caixa de 4,4 Kg. (80 Gr./peça)
És un deliciós arrebossat de bacallà, un de sabor suau. 
Varietat: Gadus Morhua (60%).

7,45 €/Kg.

3 - 4 min.180 ºC 10 - 15 min.225 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.

8,99 €/Kg.

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

8,99 €/Kg.

5 min.175 ºC 15 min.200 ºC
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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.

8,75 €/Kg.

3 - 4 min.180 ºC

Croqueta cua de toro
Ref: R902 
Caixa de 4 x 500 Gr. (35 Gr./unitat)
Exquisides croquetes de recorden al guisat de sempre. Elaborades 
amb un 47% de carn i cua de boví i amb llet natural pasteuritzada. De 
forma irregular i artesana.

7,95 €/Kg.

3 - 4 min.180 ºC

Croqueta de truita de patates
Ref: R9163 
Caixa de 4 x 500 Gr. (35 Gr./unitat)
La croqueta més avantguardista que fusiona la tapa per excel·lència 
(croqueta) amb la reina del pinxo (truita de patata). Beixamel elabo-
rada amb llet fresca.

6,25 €/Kg.

3 - 4 min.180 ºC

0,31 €
unitat aprox.

0,28 €
unitat aprox.

0,22 €
unitat aprox.
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3,5 min.180 ºC 20 min.220 ºC

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

5,65 €/Kg.

0,54 €
unitat aprox.

3,5 min.180 ºC 20 min.220 ºC

Crujiburguer d’espinacs
Ref: R874 
Caixa de 3 x 1 Kg. (90 - 105 Gr./unitat.)
Elaborada amb 35% d’espinacs, 7% panses i 3% pinyons. 
Original empanat a base de llavors de linus, carbassa i girasol.
Producte 100% natural i sense additius.

5,65 €/Kg.

0,54 €
unitat aprox.

Caneló XXL Bolets i Formatge
Ref: R964 
Caixa de 3 x 1 Kg. (94 Gr./unitat). (32 un.)
Farcit de bolets (13%) i formatge (25%). 
Diverses opcions d’acabat. Perfecte per plats gourmet per la seva gran 
mida (15 cm.).

0,85 €/unitat.

Caneló XXL Foie i trufa
Ref: R097 
Caixa de 3 x 1 Kg. (94 Gr./unitat). (32 un.)
Farcit de bolets (13%) i formatge (25%). 
Diverses opcions d’acabat. Perfecte per plats gourmet per la seva gran 
mida (15 cm.).

0,90 €/unitat.

15 min.200 ºC 4 - 5 min.900 W

Canelons XXL sense beixamel
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Fingers de pollastre amb cereals
Ref: R912 
Caixa de 6 x 500 Gr.
Un clàssic com el finger de pollastre, renovat amb un original i atractiu 
empanat a base de flocs de blat de moro i avena. Ideals per a dipejar.

6,10 €/Kg.

3 - 4 min.180 ºC

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

7,95 €/Kg.

2 - 3 min.180 ºC

0,50 €
unitat aprox.
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Pollastre estil Kentuky
Ref: R871 
Caixa de 3 x 1 Kg.
75% de carn de pollastre. Peces de pes variable. 
Pollastre 100% natural d’origen nacional. Cruixent arrebossat. 
Elaborat amb carn de pollastre de la zona de la contracuixa amb un 
marinat picant. 
Es pot preparar al forn (menys oli, més saludable).

7,49 €/Kg.

3 - 3,5 min.180 ºC

Tires 100% de pollastre 3 pebres
Ref: R826 
Caixa de 3 x 1 Kg.
Elaborades amb pollastre 100% natural (65%), amanides amb una 
exquisida barreja de 3 pebres. Sabor intens i arrebossat cruixent.

7,45 €/Kg.

Tires 100% de pollastre al curry
Ref: R282 
Caixa de 3 x 1 Kg.
Sucosa carn 100% pollastre (65%) marinat amb curri i amb un empa-
nat cruixent.

7,45 €/Kg.

2 min.180 ºC 9 - 10 min.220 ºC

2 min.180 ºC 9 - 10 min.220 ºC

12 - 12,5 min.200 ºC
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Patata Crunchy Petals
Ref: V736 
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Patata amb la seva pell tallada en forma de cullera i recoberta de la
seva fècula o midó.

3 min.175 ºC

2,25 €/Kg.

0,18 €
Ració de 80 Gr.

 aprox.

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

3 min.175 ºC

2,36 €/Kg.

0,19 €
Ració de 80 Gr.

 aprox.

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

2,24 €/Kg.

0,22 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

0,22 €
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

2,24 €/Kg.

0,24 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

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

2,39 €/Kg.
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Guacamole
Ref: V504 
Envàs de 500 Gr.
Alvocat (87%), pebrot vermell, pebrot verd, pebrot jalapeño, sucre, 
ceba en pols, sal. Deixar descongelar.

3,99 €/envàs.

0,39 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

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.

3 min.175 ºC

3,95 €/Kg.
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Aletes de pollastre crispy
Ref: V726 
Caixa de 5 x 1 Kg. (18/26 peces/Kg.)
Aletes de pollastre marinades, cuinades, empanades, pre-
fregides, i ultracongelades.

6,90 €/Kg.

3 - 4 min.175 ºC

Nachos Cheese bites
Ref: V725 
Caixa de 6 x 1 Kg. (41 - 47 unitats/Kg.)
Una barreja de formatges i pebrots embolicats en 
cruixents “nachos”.

7,83 €/Kg.

3 - 4 min.175 ºC

1,07 €
Ració de 6 unitats.

 aprox.

1,72 €
Ració de 6 unitats.

 aprox.
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Espatlla ibèrica llescada
Ref: CF0111 
Safata de 840 Gr. (28 tires x  33 Gr.)
Llesques d’espatlla ibèrica, ideals per a fer entrepans.

29,77 €/Kg.

Centre de pernil meitat
Ref: CF0131 
Peça de +/- 2,5 Kg. P.V.
1/2 centre de pernil curat Gran Rendimiento.
Ideal per a preparar entrepans.

10,10 €/Kg.

Pernil d’enceball ibèric
Ref: CF0130 
Peça de +/- 9 Kg. P.V.
Pernil de porc d’enceball de camp ibèric, amb l’escorça perfilada en 
V. Corda a la pota.

21,73 €/Kg.
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GAMMA5aPRODUCTE

Pit de pollastre fines herbes
Ref: CF0159 
Caixa de 4 x +/- 900 Gr/unitat. aprox.
Pit de pollastre marinat a les fines herbes.
Pit de pollastre (80%), aigua, tomàquet, ceba i all en pols, sal, 
espècies i sucre.

8,45 €/Kg.

Braó de porc alemany
Ref: CF0161 
Caixa de 12 x 600 Gr.
Braó de porc rostit amb escorça de cansalada, sal i sucre 
caramelitzada.

3,79 €/unitat.

Galta de porc al forn
Ref: CF0160 
Caixa de 6 x +/- 750 Gr. aprox.
Packs de 2 “carrilleras” de porc (85%) amb ós cuites i congelades, 
envasades al buit. Aigua, sal, glucosa i pebre negre. 

7,45 €/Kg.

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

9,49 €/Kg.

20 - 40 min.200 ºC

5,69 €
peça de 600 Gr.

aprox.

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

9,95 €/Kg.

20 - 40 min.200 ºC

GAMMA5aPRODUCTE

GAMMA5aPRODUCTE

5,97 €
peça de 600 Gr.

aprox.

Bacon sense pell meitat
Ref: CF0158 
Safata de +/- 2,1 Kg. aprox
Peça de cansalada sense crosta que es perfila a unes mesures 
aprox. de: Amplada: 245 mm.- Longitud: 230 mm.

5,45 €/Kg.

Bacon amb pell practic
Ref: CF0009 
Peça de +/- 4,3 Kg. aprox.
Producte carni tractat per la calor, elaborat amb cansalada, 
espècies i additius. Modelat, fumat i envasat.
Amplada: 210/220 Mm., Longitud: 390/400 Mm., Alt: 49/50 Mm.

5,45 €/Kg.
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Pa Bao

0,31 €/unitat.

Ref: 68900 
Caixa de 30 x 41 Gr. (8 Cm.)
Delicat mos de panet elaborat seguint una de les tècni-
ques culinàries més populars d’orient.

20 min.
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Pa burguer cristal cervesa
Ref: 89892 
Caixa de 60 x 80 Gr. (12 Cm.)
Un panet premium elaborat amb massa mare, cervesa i les millors 
matèries primeres. De textura lleugera, molla alveolada i un sabor 
amb gran personalitat que et captivarà amb el primer mos.

0,50 €/unitat.

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

0,28 €/unitat.

Pulga crsitalina
Ref: 61241 
Caixa de 96 x 20 Gr. (7 Cm.)
Menys és més. Pinxos, tapes, montaditos, mini hamburgueses i fins 
cistelles de pa. Una àmplia gamma de possibilitats amb una mida 
reduïda.

0,11 €/unitat.

Pa burguer cristalina 120 Mm.
Ref: 88833 
Caixa de 60 x 75 Gr. (12 Cm.)
Panet de molla alveolada i suau textura. La seva escorça cristal·li-
na, fina i daurada, aporta una sensació en boca irrepetible. Elaborat 
amb massa mare, presenta un aspecte lleuger i de gran qualitat.

0,49 €/unitat.

Rock & Roll
Ref: 66160 
Caixa de 6 x (8 unitats de 73 Gr). (17 Cm.)
Pa anglès de textura abriochada en unitats de vuit peces ja pre-
porcionadas: només cal separar-les de les altres, practicar un fes i, 
torrada o a l’natural, omplir amb ingredients dolços o salats, segons 
el moment i l’ocasió.
0,43 €/unitat.

20 - 30 min. 1 min.180 - 190 ºC

20 - 30 min. 1 min.180 - 190 ºC

5 - 10 min.

20 - 30 min.

20 - 30 min.
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Pizza fina pernil i formatge

2,90 €/unitat.

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

Pizza fina bacon i xampinyons

2,89 €/unitat.

Ref: 66382 
Caixa de 6 x 390 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, mozzarella Fior di Latte, format-
ge curat, bacó i xampinyons Portobello.

Pizza fina pepperoni

2,91 €/unitat.

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

Pizza fina veganaPizza fina margarita

2,79 €/unitat.2,30 €/unitat.

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

Ref: 66388 
Caixa de 6 x 310 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, mozzarella Fior di Latte i alfà-
brega.

Pizza fina barbacoa

2,79 €/unitat.

Ref: 66383 
Caixa de 6 x 390 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, mozzarella Fior di Latte ceba 
morada, bacó i carn de porc.

Pizza fina 4 estacions

2,85 €/unitat.

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

Pizza fina Napolitana tonyina

2,80 €/unitat.

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

Pizza fina 4 formatges

2,99 €/unitat.

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

Fetes al forn de pedra
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Planxa de full especial
Ref: 63070 
Caixa de 15 x 1 Kg. (58 x 38 cm.)
Aquesta base és la solució perfecta per enginyar noves peces de 
brioixeria, tant dolces com salades, i sorprendre als nostres clients 
amb elaboracions úniques. La placa està elaborada amb mantega.

5,73 €/unitat.

American Carrot cake
Ref: 68732 
Pastís de 1,254 Kg.
Sucoses capes de pa de pessic de pastanaga i fruits secs. 
Omple i decorada amb crema blanca i fils de crema.

14,94 €/unitat.

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 avantguardista. 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.

13,83 €/pastís.

Màniga Magdalena
Ref: 25270 
Caixa de 8 x 1,5 Kg. (57 Cm.)
Màniga farcida per a fer les teves pròpies magdalenes.

4,98 €/unitat.

20 - 30 min. 18 - 20 min.170 - 190 ºC 180 - 240 min. segons 
tamany170 - 180 ºC

1,52 €
Ració de 110 Gr.

 aprox.

1,57 €
Ració de 105 Gr.

 aprox.
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Comprant 1 caixa d’oli (S4018)

de  regal
5 setrilleres
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Oli d’oliva verge extra Borges
Ref: S4015
Caixa de 168 x 10 Ml.
Oli d’oliva verge extra monodosi.
Format ideal hostaleria.
0,08 €/unitat.

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

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

Oli per fregir Tradition Borges

1,99 €/litre.

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

Oli d’oliva verge extra Borges

1,39 €/envàs.

Ref: S4018 
Caixa de 12 x 250 Ml.
Oli verge d’oliva format hostaleria.

Vinagre de vi negre

0,83 €/envàs.

Ref: S4021 
Caixa de 12 x 250 Ml.
Vinagre de vi negre format hostaleria.

Comprant 2 caixes d’oli (S4018)

1 caixa de vinagre (S4021)
de  regal
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Verdures
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Carxofa trossejada
Ref: V1024 
Bossa de 2,5 Kg.
Carxofes (Cynara scolymus).
Les carxofes es preparen, renten, i es talle-
nen segments.

2,75 €/Kg.

180 ºC 5-7 min.

0,14 €
Ració de 50 Gr.

 aprox.

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

2,99 €/Kg.

0,24 €
Ració de 50 Gr.

 aprox.

Xampinyó laminat
Ref: V564 
Bossa de 2,5 Kg.
Xampinyó laminat.
Varietat: Agaricus bisporus.

1,35 €/Kg.

0,07 €
Ració de 50 Gr.

 aprox.

Saltat tradicional
Ref: 97015 
Bossa d’1 Kg.
Barreja de verdures: mongetes tendres, 
bròquil (31%), xampinyons (11%), pebrots 
vermells, ceba prefregida.

3,39 €/Kg.

0,17 €
Ració de 50 Gr.

 aprox.

Pèsol fi

1,15 €/Kg.

Ref: V1012 
Bossa de 2,5 Kg.
Beines fresques i sanes de Pisum Sativum 
L. Condicionats, Escaldats i congelats in-
dividualment.

180 ºC 7 min.

0,11 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

Daus d’espinacs

1,19 €/Kg.

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

0,12 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

180 ºC 7 min.

Mongeta perona

1,15 €/Kg.

Ref: V555 
Bossa de 2,5 Kg.
Mongeta Perona. Conté una bona quantitat 
de fibra i és, per tant, un aliment ideal en 
les dietes.

0,11 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

180 ºC 7 min.

Ensaladilla extra

0,89 €/Kg.

Ref: V731 
Bossa de 2,5 Kg.
Patata 52%, pastanaga 35%, pèsol 7% i 
mongeta verda trossejada 6%.

0,09 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

180 ºC 7 min.

3 min.175 ºC 7 min.175 ºC3 min.175 ºC



Precuinats
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Caneló 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.

0,15 €/unitat.

Caneló d’espinacs gratinat

1,60 €/safata de 300 Gr.

Ref: R771 
Caixa de 12 x 300 Gr. (3 canalons x safata)
Canelons amb beixamel farcits amb
un 18% d’espinacs, panses de Corint i
pinyons, i un toc de nou moscada.

Caneló d’espinacs sense beixamel

0,19 €/unitat. 1,87 €/safata de 300 Gr.

Ref: R772 
Caixa de 100 unitats.
Canelons farcits amb un 18% d’espinacs,
panses de Corint i pinyons, i un toc de nou
moscada. Afegir beixamel.

Caneló de carn gratinat

1,87 €/safata de 300 Gr.

Ref: R761 
Caixa de 12 x 300 Gr.
Amb un farcit del 16% de les millors carns de 
vedella, au i porc i un lleuger bany de beixa-
mel, s’elaboren aquests deliciosos canelons. 
Acabats amb un cremós formatge fos.

35 min.200 ºC 10 - 12 min.800 W

Lasanya bolonyesa gratinada

1,74 €/safata de 300 Gr.

Ref: R421 
Caixa de 12 x 300 Gr.
Lassanya bolonyesa gratinada amb beixamel.

35 min.200 ºC 10 - 12 min.800 W

Lasanya vegetal S/B
Ref: 32332 
Caixa de 30 x 175 Gr.
Delicioses làmines de pasta “al dente” 
acompanyades pels espinacsi hortalisses 
més fresques. Llesta per afegir salsa beixa-
mel o qualsevol altra salsa.

1,06 €/safata de 175 Gr.

35 min.200 ºC 10 - 12 min.800 W

35 min.200 ºC 10 - 12 min.800 W

Lasanya vegetal
Ref: R28 
Caixa de 3 x 2 Kg.
Delicioses làmines de pasta ”al dente”
acompanyades pels espinacs més frescos,
boníssimes hortalisses i una deliciosa bei-
xamel amb formatge a l’estil parmesà.
3,80 €/Kg. 7,60 €/safata de 2 Kg.

35 min.200 ºC 10 - 12 min.800 W

35 min.200 ºC 10 - 12 min.800 W

35 min.200 ºC 10 - 12 min.800 W

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

4,99 €/Kg. 9,99 €/safata de 2 Kg.

35 min.200 ºC 10 - 12 min.800 W



Productes del mar
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Sípia neta 2/4 IQF
Ref: 91054 
Caixa de 6 Kg. (2/4 peces/Kg.) (25% glacejat)
Varietat: Sepia Spp. Origen: Índia.
Ideal per a fer a la planxa.

6,40 €/Kg.

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

3,10 €/Kg.
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Calamar patagònic Núm. 3  17/19
Ref: P103 
Bloc de +/- 10 Kg. aprox.
Calamar patagònic en bloc. 
Varietat: Loligo gahi.
Ideal per a fer a la planxa o a l’andalussa.
9,50 €/Kg.

Calamar patagònic Núm. 3  16/19
Ref: P102 
Bloc de +/- 5 Kg. aprox.
Calamar patagònic en bloc. 
Varietat: Loligo gahi.
Ideal per a fer a la planxa o a l’andalussa.
9,50 €/Kg.

Pics de calamar
Ref: P056 
Caixa de 6 Kg.
Pics de pota Argentina. 
Varietat: Illex argentinus.
Ideal per a fer marca d’arrossos.
2,58 €/Kg.

Preparat de paella extra
Ref: P401 
Caixa de 6 Kg.
Cloïssa cloïssa, pics d’anella de pota ar-
gentina, gamba blanca, musclo mitjà, pet-
xina, escamarlà, cranc vermell.
Ideal per preparar bases de paella.

4,92 €/Kg.

Popet 60 Up
Ref: P032

5,80 €/Kg.

Ref: P387

0,57 €
Ració de 100 Gr. 0,58 €

Ració de 100 Gr.

Cloïssa blanca 60/80
Ref: P314 
Bossa d’1 Kg.
Varietat: Meretrix lyrata.
Ideal per a fer a la marinera, o saltejada.

2,95 €/Kg.

Escamarlà Núm. 4  26/35
Ref: P078 
Caixa d’1,5 Kg. 26/35 unitats/Kg.
Varietat: Nephrops norvegicus.
Origen: Escòcia.
Ideal per fer a la planxa o preparar arrossos.

7,95 €/Kg.

Gamba pelada 50/70
Ref: P1046 
Bossa d’1 Kg. (30% de glacejat)
Gamba pelada crua. 
Varietat: Solenocera melantho. 
Ideal per a preparar “al ajillo”.
6,75 €/Kg.

Bossa d’1 Kg.
Varietat: Octopus spp;  Origen Vietnam.

Ideal per a preparar a la planxa.



42 Assolim Foodservices

Filet de caballa
Ref: P942 
Caixa de 6 Kg. (10% glacejat)
Varietat: Scomber scombrus.
Ideal per a preparar arrebossat.

3,98 €/Kg.

Filet de maira 40/70 IQF
Ref: P136 
Caixa de 5 Kg. (25/35 Gr. /unitat.)
(10% glacejat)
Varietat: Micromesistius poutassou.
Especial per arrebossar, planxa i fregit.
4,58 €/Kg.

Filet de lluç 2/4 amb pell
Ref: P536 
Caixa de 5 Kg.
Varietat: Merluccius capensis, Merlucius 
Paradoxus.
Ideal per fer a la planxa o al forn.

4,50 €/Kg.

Gamba blanca G-3
Ref: 5301 
Caixa d’1 Kg.
Varietat: Parapenaeus longirostris. Origen: Grècia.
Ideal per a fer a la planxa o bullida.

9,95 €/Kg.

Llagostinera Núm. 3
Ref: P934 
Caixa de 2 Kg. Congelada a bord.
Varietat: Pleoticus muelleri.
Origen: Argentina.
Ideal per a fer a la planxa o fer arrossos.

10,97 €/Kg.

Llagostí cuit 60/80
Ref: P1198 
Caixa de 5 Kg.
Varietat: Penaeus Vannamei.
Ideal per aperitius.

6,20 €/Kg.

Llagostí Black Tiger 20/30
Ref: RE016 
Caixa de 6 x 500 Gr. (10% de glacejat)
Varietat: Penaeus Monodon.
Ideal per fer a la planxa o per a fer arrossos.

9,97 €/Kg.
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Filet de bacallà 2a. 500/1.000 IQF
Ref: P440 
Caixa d’11 Kg. (20% glacejat)
Varietat: Gadus Morhua.
Ideal planxa o forn.

5,25 €/Kg.

Lloms de bacallà jumbo 2a.
Ref: P890 
Caixa de 5 Kg.
Varietat: Gadus Morhua.
Ideal per a fer amb samfaina.

7,50 €/Kg.

Ventresca de bacallà
Ref: P562 
Caixa de 5 Kg. (20% glacejat)
Varietat: Gadus Morhua. Pot contenir espines.
Ideal planxa o forn.

2,35 €/Kg.

Llenguado Holandès 200/300
Ref: P1233 
Caixa de 5 Kg. (20% glacejat).
Llenguado eviscerat. Varietat: Solea spp.
Ideal per a fer a la planxa o al forn.

8,50 €/Kg.

Rodanxa de salmó Keta
Ref: P894 
Caixa de 6 Kg. (20% glacejat).
Varietat: Oncorhynchus Keta
Ideal per a fer a la planxa.

8,47 €/Kg.

Truita de riu eviscerada 250/350
Ref: P092 
Caixa de 5 Kg. (5% glacejat)
Varietat: Oncorhynchus mykiss
Ideal per a fer al forn o a la planxa.

5,85 €/Kg.

Sardina gran 8/12
Ref: P1040 
Bossa d’1 Kg. (10% glacejat)
Varietat: Sardina pilchardus.
Ideal per a fer a la brasa.

2,40 €/Kg.

Rodanxa de caella extra G
Ref: P449 
Caixa de 7 Kg. (20% glacejat)
Varietat: Prionace glauca.
Ideal per a fer a la planxa o al forn.

3,10 €/Kg.

Llenguado llimona 175/250
Ref: P183 
Caixa de 10 Kg. (0% glacejat).
Varietat: Pelotretis Flavilatus. 
Origen: Nova Zelanda. Ideal per a menú
Preparar al gust, planxa o fregit.

6,30 €/Kg.
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Productes carnis

Hamburguesa de vaca Premium 250 Gr.
Ref: K099
Caixa de 24 x 250 Gr.
Hamburguesa 100% carn de vaca gallega.
Ideal per fer a preparar hamburgueses gourmet.

2,96 €/unitat.

Hamburguesa de vedella de 140 Gr.
Ref: K098 
Caixa de 36 x 140 Gr.
Hamburguesa 100% carn de vedella.
Ideal per fer a preparar hamburgueses gourmet.

1,19 €/unitat.

Mini hamburguesa de vedella de 30 Gr.
Ref: K112 
Caixa de 4 x 1 Kg.
Hamburguesa 100% carn de vedella.
Ideal per fer a preparar entrants gourmet.

0,32 €/unitat.

Hamburguesa de pollastre de corral 140 Gr.
Ref: K113 
Caixa de 36 x 140 Gr.
Hamburguesa 100% pollastre de corral.
Ideal per fer a preparar hamburgueses gourmet.

1,72 €/unitat.
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Pintxo garrí
Ref: CAF001 
Safata de 2 Kg.
Carn de porc adobada amb pebre blanc, 
all, julivert, orenga i espècies.

7,99 €/Kg.

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

4,49 €/Kg.

Cua de vedella tallada
Ref: K042 
Caixa de 4 Kg.
Cua de vedella tallada en porcions.
Ideal per a preparar guissada.

8,75 €/Kg.

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

1,99 €/Kg.

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

4,47 €/Kg.

1,49 €
Unitat de 335 Gr

Aprox.

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

5,75 €/Kg.

Garró de porc partit
Ref: K902
Caixa de 4 Kg. (14 meitats)
Peça situada entre la unió dels dos ossos 
de la pota on es forma el colze, partida per 
la meitat.

2,86 €/Kg.

0,88 €
Cada meitat.

aprox.

Ossobuco de vedella tallat
Ref: K696
Caixa de 4 Kg.
Part central de pota de l’anyoll.
Ideal per a preparar estofat.

5,59 €/Kg.



Formatges i làctics
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Rulo de formatge de cabra 100%
Ref: S2050 
Peça d’1 Kg. Formatge cabra 100%.

9,99 €/peça.

Rulo de formatge de cabra 50%

7,95 €/peça.

Ref: S2597
Peça de 850 Gr. Formatge cabra 50%, vaca 50%.

Barra de formatge
Ref: S0118
Peça de +/- 3/4 Kg. aprox.
Formatge gras madurat, elaborat amb llet
pasteuritzada de vaca.

6,45 €/Kg.

Formatge Emmental ratllat
Ref: S2055
Peça de +/- 3/4 Kg. aprox.
Formatge gras madurat, elaborat amb llet
pasteuritzada de vaca.

7,25 €/Kg.

Formatge Brie Baguette

7,45 €/Kg.

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

2,67 €
unitat.

Burrata

5,35 €/safata.   2,67 €/unitat.

Ref: SG0001 
Safata de 2 x 125 Gr. (2 unitats)
Llet, crema de llet UHT, sal, proteina de llet. Sense conservants.
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Flam de vainilla

1,05 €/pack.

Ref: RF025 
Pack de 4 x 110 Gr.
Flam de vainilla especial restauració.

Crema de vainilla

1,08 €/pack.

Ref: RF030 
Pack de 4 x 125 Gr.
Crema de vainilla especial restauració.
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Iogurt natural

0,92 €/pack.

Ref: RF020 
Pack de 4 x 125 Gr.
Iogurt natural especial restauració.

Iogurt natural ensucrat

0,92 €/pack.

Ref: RF021 
Pack de 4 x 125 Gr.
Iogurt natural ensucrat especial restauració.

Iogurt grec natural

1,42 €/pack.

Ref: RF022 
Pack de 4 x 125 Gr.
Iogurt grec natural especial restauració.

Iogurt grec natural galleda

8,60 €/envàs.

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

Iogurt natural cremós

5,25 €/envàs.

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

Galledes especial hostaleria

Iogurt sense lactosa

1,04 €/pack.

Ref: RF031 
Pack de 4 x 125 Gr.
Iogurt sense lactosa especial restauració.

Iogurt de maduixa

0,92 €/pack.

Ref: RF028 
Pack de 4 x 125 Gr.
Iogurt amb aroma de maduixa.

Iogurt de plàtan

0,92 €/pack.

Ref: RF029 
Pack de 4 x 125 Gr.
Iogurt amb aroma de plàtan.

Iogurt de Llimona

0,92 €/pack.

Ref: RF040 
Pack de 4 x 125 Gr.
Iogurt amb aroma de llimona.

XXX €/pack.
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Ref.: M707 Ref: M700 Ref: M701 Ref: M702

Ref: M704 Ref: M706

Ref: M703

Ref: M705 Ref: M708

Ref: M715

0,57 €
ració aprox.

0,75 €
ració aprox.

14 racions/pastís

7,99 €/pastís.

Ref: M707 Pastís de formatge i nabius. Base de galeta farcida de formatge i coberta de nabius. 1,3 Kg.
Ref: M700 Pastís de poma. Farcida de crema i coberta de poma. 1,7 Kg.
Ref: M701 Pastís xocoblanc. Muffing cobert de xocolata blanca. 1,6 Kg.
Ref: M703 Pastís de crema catalana. Magdalena farcida de crema catalana. 1,3 Kg.
Ref: M702 Pastís de llimona. Base de galeta i farcit de crema de llimona. 1,7 Kg.
Ref: M704 Pastís Brownie. Pa de pessic de xocolata. 1,2 Kg.
Ref: M706 Pastís Mallorquí. Magdalena farcida de xocolata. 1,5 Kg.
Ref: M705 Pastís de iogurt. Base de galeta farcida de iogurt grec i coberta de rovell. 1,7 Kg.
Ref: M708 Pastís Patxecao. Magdalena farcida de trufa i coberta de xocolata. 1,4 Kg.
Ref: M715 Pastís de formatge. Esponjosa mousse de formatge amb panses sobre una cruixent base de galeta i cobert amb gelatina. 1,55 Kg.

Pastissos Buenavista

Crep de xocolata
Ref: R382 
Caixa de 36 unitats. (+/- 47 Gr. aprox.)
Saboroses creps de xocolata que es poden personalitzar amb dife-
rents fruites, gelats, nata, xocolata, etc.
0,57 €/unitat.

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

3,75 €/Kg.

2 hores.

1 - 1,5 min.900 W

0,06 €
unitat Aprox.

10,50 €/pastís.



Queviures
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Pastes seques
Bossa de 5 Kg.

Ref: S3646. Pasta spaghetti.

Ref: S3647. Pasta macarrons. 

Ref: S3648. Pasta fideus fins (núm. 2).

Ref: S3649. Pasta fideus entrefins.  

Ref: S3650. Pasta fideus gruixut.

Ref: S3651. Pasta maravilla.

Ref: S3655. Pasta pistons.

Ref: S3657. Pasta estrelles.

Ref: S3658. Pasta galets petits.

1,19 €/Kg.

180 ºC 9 min.

Ravioli farcit de carn
Ref: S3652 
Bossa de 2 Kg.
Pasta alimentícia a l’ou, farcida de carn.

3,62 €/Kg.

180 ºC 5 min.
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Tomàquet fregit
Ref: S1152. 
Llauna de 3 Kg.
Tomàquet fregit Unfasa.

1,99 €/llauna.

Tonyina en oli vegetal
Ref: V700 
Bossa d’1 Kg.
Tonyina en oli vegetal.

5,99 €/Kg.

Roux Fosc
Ref: S2030
Envàs d’1 Kg.

10,99 €/envàs.

Tomàquet triturat
Ref: S1151. 
Llauna de 3 Kg.
Tomàquet triturat Unfasa.

2,25 €/llauna.

Tonyina en oli vegetal
Ref: S0304
Llauna d’1 Kg.
Tonyina oli de girasol i sal.

5,35 €/Kg.

Roux clar
Ref: S2029 
Envàs d’1 Kg.

10,99 €/envàs.

Tomàquet pelat
Ref: S1153. 
Llauna de 3 Kg.
Tomàquet pelat Unfasa.

2,79 €/llauna.

Ventresca de tonyina
Ref: S0306 
Envàs de 750 Gr.
S’elabora a partir de la tonyina clara Thun-
nus Albacares amb forma de ventresca.
12,95 €/envàs.

Maizena
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.

4,79 €/Kg.

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.
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Més ràpides

Més simplesMés àgils
Les comandes

...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



55Ofertes vàlides fins a final d’existències

...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

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


