
Al Racó
de la Delfi...

...només per a TU!!!!

PASTÍS CROCANTINO 
Pastís crocantino de gelat de 
vainilla i xocolata, recoberta 
de cruixent granet d’ametlla 
encaramel·lada.
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...i si vols comoditat,
compra des de la nosta
botiga online!

...o segueix-nos a

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.fribersa.net

8,89€

Horari botiga de dilluns a divendres

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

Telèfon: 93 822 10 81

Polígon La Valldan

Camí Sant Bartomeu,22
08600 Berga (Barcelona)

A 5 minuts
de Berga

@

El Millor
del Mar
El Millor 
del Mar

Abans 9,95€

3,35€
Abans 3,50€

Variat Pastissets

Pastís Crocantino

FRUITS DE MAR (bossa 400 gr) és una barreja 
d’ingredients ultracongelats d’alta qualitat constituïda per 
mariscs crus i cuits (musclos, cloïsses i gambes), potes i lluç. És 
un producte ideal per preparar arrossos, sopes i brous, a causa 
de la varietat d’ingredients.

Descongelar a la part baixa del frigorífic durant la nit o si es 
prefereix més ràpid mantenir a temperatura ambient durant 2-3 
hores. Escórrer breument.

2,90€
Fruits del mar 400gr

Abans 3,30€

PASTISSETS LLIMONA, 
XOCOLATA, GERDS AMB 
FORMATGE O MASSINI Format pack 
6 unitats. Tall rectangular de ració (es vénen 
per separat)



2,45€ 7,40€

3,10€
Abans 3,30€

1,60€
Abans 1,75€

1,00€
Abans 1,30€

Abans 2,60€
Abans 7,95€

3,99€

FAVES BABY 400 gr Posseeix una excel.lent 
qualitat, és tendra i molt dolça. Les faves baby són 
riques en hidrats i proteïnes. Són perfectes per fer en 
estofats, cuits o saltejats. 

CALAMAR BRUT Bossa 500 gr Coneguts, 
també, com a xipirons. Calamar tendre i de 
qualitat amb un gran valor nutritiu, baix contingut 
en greixos i alt valor proteic. Aquests calamars 
són perfectes per fer enfarinats i fregits o amb 
salses i sofregits.

SARDINA Bossa 500 gr. Capturat al mar 
Mediterrani. La sardina és producte molt beneficiós 
per l’organisme i pel seu desenvolupament, 
aportant vitamines i minerals com el ferro, fòsfor, 
calci...

MUSAKA Safata individual. Composició dues 
capes d’albergínia fregida a rodanxes i dues capes 
de farcit a base sofregit de verdures tot recobert 
amb una beixamel suau i formatge gratinat . 
Preparació enfornar 35’ a 200º.

SÍPIA 8/12  Bossa 1 kg Procedència oceà 
índic. Pes aprox.unt.80/150 gr

SAN MARINO 2 Unitats. Filet de llenguado 
amb formatge i pernil arrebossat amb una 
capa molt fina i cruixent. Molt interessant per 
els petits de la casa.

LLENGUADINA
175/225 1 kg Peix marí 
de cos gairebé pla, i cap 
asimètrica. La seva carn és 
molt apreciada. Producte 
ja net.

Saltejat alls 
tendres
250 gr

PREU
SUPER
DELFI³

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

Abans 4,45€

2,05€
Abans 2,30€

Faves Baby

Sardines

Llenguadina

San Marino 
Calamar brut 

Musaka
Sípia

CROQUETES DE POLLASTRE O BACALLÀ 
Bossa 400 gr. Croquetes de pollastre o bacallà, acaba-
des amb un fi arrebossat de textura cruixent, són ideals 
com a aperitiu, tapa o entrant. Fregir durant 3 minuts 
a 180ª.

1,50€1,00€

Saltejat alls 
tendres i gambes

250 gr

Saltejat 
campestre 

200 gr

1,20€2,30€

Saltejat de
favetes
250 gr

2,30€
Abans 2,55€

Croquetes


