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Preus vàlids a partir del 29/11/2022.
No s’admeten devolucions passades les 24 hores de l’entrega.

5,10 €/Kg
6,50 €/Kg
9,45 €/Kg
6,20 €/Kg
8,90 €/Kg
5,95 €/Kg
9,35 €/Kg
9,45 €/Kg
7,35 €/Kg
13,20 €/Peça
6,95 €/Peça
1,59 €/Unitat
1,70 €/Unitat
3,52 €/Peça
3,80 €/Kg

Gall dindi ‘pava’ blanca extra
Gall dindi femella (3 - 4,5 kg)
Gall dindi  negre especial (per encàrrec)
Pollastre  de  pagès (de 2,5 – 4 kg)
Capó de pagès (de 3 - 4,5 kg) 
Pularda extra (de 3 - 4 kg)
Ànec mut femella (d‘1,8 – 2,5 kg)
Ànec mut mascle (per encàrrec)
Pintada de bosc (d’1 - 2 kg per encàrrec)
Faisà  especial sense ploma (per encàrrec)
Perdiu extra sense ploma (per encàrrec)
Guatlles (10 unitats)
Guatlles (8 unitats) 
Picantó extra 
Pollastre pio (100% alimentació vegetal)

NADAL 2022

Blanqueta de gall dindi (safata)
Cuixes de gall dindi (safata)
Pit de gall dindi (safata)
Estofat de gall dindi (safata) (per encàrrec)
Ossobucco de gall dindi (per encàrrec)

4,95 €/Kg
4,95 €/Kg
8,35 €/Kg
7,25 €/Kg
5,50 €/Kg

DERIVATS GALL DINDI

PRECUINATS PER ENCÀRREC
Croqueta bacallà artesana 35 uni.
Croquetes de rostit  35 uni.
Croqueta pollastre fregida 30 uni.
Canelons de carn amb beixamel 6 uni.
Canelons d'espinacs amb beixamel 6 uni.
Canelons de ceps amb beixamel 6 uni.
Empanada gallega 2 kg
Canelons sense beixamel 6 - 20 uni.

14,41 €/Safata
14,41 €/Safata
13,68 €/Safata
4,63 €/Safata
4,63 €/Safata
5,39 €/Safata
26,13 €/Unitat
Consultar preu



Els preguem que facin les comandes amb la màxima antelació (Abans del dia 20/12/2022).
© Producte Congelat.

POLLASTRE PAGÈS Farcit
- Cansalada, salsitxes, panses i pinyons
POLLASTRE FARCIT 1,5 Kg aprox.   
- Prunes i pinyons
- Ou dur i olives
- Pernil i formatge
- Carn picada, bacó i olives
- Prunes i bacó
- Dàtil i bacó
CUIXA POLLASTRE FARCIDA 
- Pernil i formatge
- Dàtil i bacó
- Carn picada, bacó i olives
- Prunes i bacó

14,85 €/Kg
 
10,35 €/Kg
10,15 €/Kg
10,15 €/Kg
10,15 €/Kg
10,15 €/Kg
10,15 €/Kg
 
10,15 €/Kg
10,15 €/Kg
10,15 €/Kg
10,15 €/Kg

ESPECIALITATS CASOLANES DE NADAL (per encàrrec)

Magret ànec unitat ©
Magret curat tallat (pernil) 50 gr.
Foie d’ànec primera  (peça de 700 gr. aprox.) ©
Foie micuit d'ànec 1 kg
Confit d’ànec, cuixa (unitat) 
Confit d’ànec blanqueta (20/22 unitat aprox.)

8,60 €/Peça
5,10 €/Sobre
68 €/Kg
35,96 €/Llauna
6,80 €/Unitat
20,80 €/Llauna

DERIVATS D’ÀNEC

VARIS CONGELATS
Patata formatge de cabra, ceba caramel·litzada 50 uni. ©
Patata brandada de bacallà 50 uni. ©
Patata Olot 50 uni. ©
Foie puntes 3x1 kg  ©
Caneló foie i trufa 80 uni. ©
Caneló magret i foie 55 gr. 98 uni. ©
‘Cochinillo’ de Segovia © 
Carn de vedella, porc i xai per encàrrec ©

0,78 €/Unitat
0,78 €/Unitat
0,72 €/Unitat
54,50 €/Kg      
46,80 €/Caixa
98,10 €/Caixa
12,12 €/Kg      
Consultar preu



EDIFICI CAN MARESMA
Camí Ral del Camp de Sa Mar, 4
08350 Arenys de Mar
T. 93 792 03 85 / 659 144 970
info@alimentariacanmaresma.com
alimentariacanmaresma.com

Segueix-nos a
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PRODUCTES CONGELATS

- Selecció d’especejat de pollastre i gall dindi
Pits, pernilets, ales...
- Derivats del porc
Galtes, llom, ossobuco, peus, mans i estofat de porc.
- Precuinats
Canelons, lasanyes, empanadilles, croquetes, mandonguilles...
- Verdures
Minestres, pèsols ‘suec’, ensaladilles, espinacs, espàrrecs...
- Peix
Rap, lluç, tonyina, daurada, bacallà, llenguado, sèpia, salmó, calamars...
- Marisc
Gambes, escamarlans, llagostins, navalles, vieires, tellerines...

TOTS ELS PRODUCTES DE L’AVICULTURA FRESCOS

- Selecció d’especejat de pollastre, gall dindi, ànec...
Pits, quarts, pernilets, ales...
- Elaborats
Hamburgueses, salsitxes, botifarres, broquetes...
- Precuinats
Pollastre rostit, pit, peu de porc, nuggets, cordon bleu...
- Ous i ovoproductes
Rovell, clara, bullit, líquid, en pols i varietats


