
Horari de dilluns a divendres

Matí 09h a 13:30h
Tarda 15:30h a 19:30h
DISSABTES DE 09:30 a 13:30
Telèfon: 93 822 10 81

Polígon La Valldan
Camí Sant Bartomeu, 22
08600 Berga (Barcelona)

...i si vols comoditat,
compra des de la nostra

botiga online!
www.fribersa.net

@
...o segueix-nos a

A 5 minuts
de Berga

O
fertes vàlides des del 15 de novem

bre fins al 4 de gener del 2014

8,50€
Llamàntol

Abans 10,70€

TOMA TOMA
 TOMA i TOMA!
Ara que vinguin els Reis i 

ho superin (si poden...)

3,10€

Musclo 
“Jugoson”

500 gr

2,60€

Cloïssa Marró
500 gr

Tallers de Cuina del Racó de la Delfi

Vine aprendre 
com sobreviu-
re a la cuina 
de Nadal.

El proper dissabte dia 
14 de desembre, et 
convidem a la nostra 
botiga. De la mà de la 
Montserrat Oliveras, formadora nutricional, des-
cobriràs una perspectiva diferent sobre la nostra 
alimentació i la nostra dieta. Saber com cuidar-se 
amb una dieta equilibrada.

Ja ho sabeu, el proper dissabte dia 14 de des-
embre de 10:30 a 12:00h, Us esperem!!!

inscripcions: elracodeladelfi@fribersa.net

Taller de Cuina del Racó de la Delfi

Vine aprendre com sobreviure
a la cuina de Nadal.

+ info a la contraportada

LLAMÀNTOL Format 1 unitat. Procedència canada. Pes aprox. 350 a 400 
gr. Congelat viu que garanteix al màxim la qualitat. Embolicat individualment i 
amb les pinces agafades, per protegir de possibles trencaments.

Preu
per
PEÇA

LLAGOSTI NIU DE PATATA
Format: safata 300 gr. Envasat al 
buit amb 10 un. Cua de llagostí 
embolcallat amb un cruixent fil de 
patata.

CROQUETA BRANDADA 
BACALLÀ Format bossa 250 gr. 
Croquetes farcides de brandada de 
bacallà. Més d’un 30% de bacallà, 
una mica de julivert, nou moscada i 
pebre, de textura cruixent. 

5,75€
Abans 5,90€

Llagostí Niu Patata

2,66€
Abans 2,80€

Croqueta Bacallà

CROQUETA TONYINA I 
PIQUILLO Format bossa 250 gr. De 
forma irregular i artesana i amb un 
contingut de, un 22% és tonyina i un 
4% és pebrot del piquillo. De textura i 
sabor característic a tonyina i piquillo.

PINCES DE MAR
Format bossa 5 un. Carn de 
surimi de cranc empanat. 
Ideal per aperitius o be per 
acompanyaments.

2,66€
Abans 2,80€

Croqueta Tonyina

1,00€
Abans 1,15€

Pinces de Mar

PEBROTS PIQUILLO MARISC  
Format bossa 2 un. Pebrot del 
piquillo farcit de gambes, lluç i palets 
de cranc.

PEBROTS PIQUILLO BACALLÀ 
Format bossa 2 un. Pebrot del 
piquillo farcit de bacallà. Són una 
recepta fresca i saludable i de les 
que agrada a tothom.

1,30€
Abans 1,50€

Pebrots Piquillo

1,20€
Abans 1,30€

Pebrots Piquillo

MARISC BACALLÀ

Venta directa des de la botiga del nostre magatzem



GAMBA PELADA MITJANA
400 gr Delicada carn de gamba 
pelada congelada i neta. Per 
descongelar i utilitzar en nombroses 
elaboracions.

GAMBA LLAGOSTINERA
Format caixa 2 kl. Procedència 
argentina. Peces aprox.kg.31 a 40. 
Gamba vermella, crua, congelada 
al vaixell.

3,25€
Gamba Pelada

8,97€/kg
Gamba Llagostinera

LLAGOSTÍ TÙNEZ 400 gr
El llagostí ratllat per excel · lència. Un 
producte extret del mar mediterrani 
de gran sabor i reconeixement entre 
els restauradors. Valors nutritius 
similars a altres crustacis, baixos 
nivells de greix.

ESCAMARLÀ nº 3 750 gr 
Peçes de 16 a 18 un. Procedència 
escòcia. Producte de factoria ideal 
per servir a la planxa, paelles o 
combinada amb d’altres peixos i 
mariscs.

7,85€
Llagostí Tùnez

11,60€
Escamarlà nº 3

BROQUETA LLAGOSTÍ 
Format: bossa 2 un. Una forma fàcil 
i ràpida, per gaudir d’uns deliciosos 
llagostins; en ocasions especials, 
sopars amb amics 

LLAGOSTI “TEMPURA” 
Format: bossa 9 un.
Llagostí pelat i empanat en 
tempura.

2,85€
Abans 3,30€

Broqueta Llagostí

2,65€
Abans 2,80€

Llagostí Tempura

TRUFES GELADES FARGGI 
Format caixa 12 un. Pes un.15 gr.
Suau trufa de xocolata i nata, amb 
una nota de brandi i recoberta de 
fideus de xocolata.

SMOTHIES FARGGI nata i 
sorbet maduixa Super terrina 
d’espectacular combinació de gelat 
de nata amb sorbet de maduixes 
mediterrànies. Ideal per compartir 
petits moments.

2,70€
Abans 3,00€

Trufes FARGGI

4,10€
Abans 4,50€

Capricci FARGGI

SMOTHIES FARGGI vainilla i sorbet 
mango Super terrina d’espectacular 
combinació de gelat de vainilla amb 
sorbet de mango. Ideal per compartir 
petits moments.

PIACCERE “MINICONNETS” 
FARGGI Format safata 16 un. 
Unes postres format de 8 mini cons 
de nata i 8 mini cons xocolata. 
Unes postres pensat per a 
ocasions especials.

4,10€
Abans 4,50€

Capricci FARGGI

5,75€
Abans 6,35€

Cornets FARGGI

PETXINA MARISC GRATINADA
Format 1 un. Peça de 110 gr.
Carn de vieira i salsa de vi blanc, 
xampinyons, nata i cebetes.

SOPA MARIC 400 gr. Perfecte 
per elaborar qualsevol sopa, guisat 
o paella de marisc. Gaudeix amb 
la nostra selecció de matèries 
primeres d’alta qualitat, escollides 
delicadament per a cada ocasió.

1,65€
Abans 1,76€

Petxina Marisc

5,40€
Abans 5,70€

Sopa Marisc

CUES RAP Bossa 1 kg. 
Procedència xina. Aquest rap té un 
sabor molt suau, molt apropiat per 
als més petits de la casa, fer sopes 
o utilitzant la imaginació per guisar, 
simplement estarà deliciós.

SÉPIA MITJANA Format bossa 
1 kg.  Magnífiques sípies netes 
i senceres, caracteritzades per 
la seva consistència i textura. 
Procedent dels mars de l’Índia.

3,99€
Abans 4,50€

Cues de Rap

8,20€
Abans 8,40€

Sépia Mitjana

CALAMAR NET Format bossa 500 
gr. Són de carn blanca, ferma i molt 
tendra. El millor del calamar és que 
s’utilitza tota la seva carn i està llest 
perquè puguis utilitzar-lo.

ANELLA CALAMAR EXTRA 
Format bossa 500 gr. Tubs de 
calamar tallats a rodanxes, neta, 
tendra, saborosa i baixa en greixos.

3,70€
Abans 3,95€

Calamar Net

3,70€
Abans 4,15€

Anella Calamar

GRATINADA

SORBET LLIMONA pvp unitari
Sorbet de llimona fet amb la pròpia 
polpa de la fruita en el seu closca 
natural.

PROFITEROLS DE NATA 
Format: bossa 500 gr. 
Aproximadament 29 peces.
Tradicional postre farcit de nata, 
elaborat a partir de formules 
tradicionals.

2,25€
Abans 2,48€

Sorbet Llimona

3,05€
Abans 3,40€

Profiterols Nata

Abans 3,80€

Abans 7,99€

Abans 12,10€

Abans 11,99€


