
Al Racó
de la Delfi...

MUSCLO MITJA CLOSCA Format: bossa de 500 gr. Musclo de 
gran qualitat, procedent de Galicia. Els musclos son una bona 
font de proteïnes, rics en ferro de fàcil absorció. Aliment idoni per 
aquesta època de l’any pel seu baix contingut en greixos.

TARTA LAMINADA Format 1 un.de 1600 ml. Pastís gelat 
de nata, llimona o moka, amb fines i cruixents làmines de 
xocolata, deocrades amb roses de nata.

GELAT MINI NATA 
O VAINILLA Format 
bossa 10 un. Gelat nata 
recobert amb una capa 
de xocolata negra i ave-
llanes. Gelat vainilla reco-
bert amb una capa de xo-
colata amb llet i ametlles.
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2,99€
Musclo mitja closca

Abans 3,85€

...i si vols comoditat,
compra des de la nosta
botiga online!

Venta directa

des de la botiga

del nostre

magatzem

El Racó de la Delfi: PREU i QUALITATEl Racó de la Delfi: PREU i QUALITAT

www.fibrersa.net

4,50€

3,50€

Horari botiga:

Matí 09h a 13:30h
Tarda 15:30h a 19:30h

Polígon La Valldan

Camí Sant Bartomeu,22
08600 Berga (Barcelona)

A 5 minuts
de Berga

@

...la qualitat NO!!

congelem
els preus!
congelem
els preus!

Abans 4,95€

Abans 4,00€

Tarta laminada

Gelats MINI 



2,65€1,70€
Abans 2,30€

3,75€
Abans 3,99€

2,00€
Abans 2,50€

2,85€
Abans 2,99€ 7,90€

Abans 9,99€

Abans 3,20€ 1,00€

1,50€ 3,30€ 6,55€ 1,00€

0,85€

AMENIDA D’ARRÓS Format: bossa de 420 gr. 
Arròs blanc, blat de moro, gambes, pernil cuit, xam-
pinyó laminat, pèsols i pebrot vermell.

CUES DE RAP Format: bossa 1 kl. Al 
forn, a la marinera…hi han motles opcions 
per cuinar aquest excel.lent peix blanc.

SEPIA ARREBOSSADA Format bossa 
400 gr. Peix proteic i amb pocs greixos. Plat 
ideal per petits i grans.

SALPICÓ DE MARISC Format: bossa 500 gr. 
A base de pop extra cuit i tallat, cranc laminat, carn 
de musclo i gambes pelades i cuites.

FILET TONYINA Format: bosa 400 gr. apr. 
Llom procedent del llom de la panxa i l’esquena, 
sense pell. La tonyina és el peix blau per excel.lèn-
cia, nutritiu i ric en Omega 3.

TRONQUET DE MAR Format: bossa 
200 gr. Complement ideal per afagir en 
amanides,coctels…

ESCAMARLÀ Format safata 750 gr. De 16 a 
18 un. Procedència escossesa. Ideal per servir 
a la planxa, paelles o acompanyat amb altres 
peixos i mariscs.

ENSALADILLA For-
mat bossa de 1 kl. Plat 
refrescant i amb gran 
valor nutricional, aportant 
substàncies necessàries 
per l’organisme com les 
vitamines, fibra, proteïnes 
o el midó de les patates.   

Pizzes tots els 
gustos

Preparat paella 500 gr 
+ Obsequi arròs

Filet de lluç 1 kg amb 
pell + croquetes de po-
llastre 1 kg

Milanesa de pollastre, 
3 unitats de 70 gr

PREU
SUPER
DELFI³

El Racó de la Delfi: PREU i QUALITATEl Racó de la Delfi: PREU i QUALITAT

Abans 1,60€

Amenida Arrós

Sépia Arrebossada

Ensaladilla

Filet Tonyina
Escamarlà

Cues de Rap

Salpicó Marisc

Tronquet Mar


