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Els preus no inclouen les despeses de transport



Formatge                                   
FORMATGE EL SET

El set de Mas Marcè és un formatge creat a partir de 
llet crua fresca acabada de munyir. Període de 
maduració.

Pes: 250g

Preu: 8,75€ / unitat



Formatge                                   
FORMATGE EL MARÍ

El formatge El Marí està elaborat amb llet crua. Té la 
certificació ecològica d’ovella ripollesa i està salat 
lleugerament amb aigua de mar del Cap de Creus. 
Maduració aproximada de 15 dies.

Pes: 200g

Preu: 9€ / unitat



Formatge                                   
FORMATGE AFINAT AMB VI DE L’EMPORDÀ ECO

Aquest formatge al vi es guarda durant una setmana en 
uns dipòsits amb vi de l’Empordà. És un formatge tendre 
elaborat amb llet crua d'ovella .

Pes: 350g

Preu: 10 € / unitat



Formatge                                   
FORMATGE MADURAT D’OVELLA ECO

És un formatge de pastor elaborat amb llet ecològica 
d’ovella Lacoune (llet crua del propi ramat). 

Formatge madurat entre 3 i 6 mesos

Pes: 300g

Preu: 10€ / unitat



Melmelada                                
MELMELADA DE PEBROT ESCALIVAT I VERMUT                                 

Va guanyar el premi Girona excel·lent 2016-2017 .

Pes: 170g

Preu: 3,5 € / unitat



Melmelada                                
MELMELADA AMB CEBA AMB PANSES I GARNATXA

Ideal per acompanyar formatges curats, foie mi cuit i carns a 
la brasa.

Pes: 170 g

Preu: 3,5 € / unitat



Melmelada                                
MELMELADA DE ALBERCOC AMB REGALÈSSIA

Perfecte per esmorzar, per farcir pa de pessic o per 
combinar amb formatges.

Pes: 170g

Preu: 3 € / unitat



Melmelada                                
MELMELADA DE PRÉSSEC AMB MORES I VAINILLA

Perfecte per esmorzar, per farcir pa de pessic o per combinar 
amb formatges.

Pes: 170g

Preu: 3 € / unitat



Melmelada                                

LLÀGRIMES DE GIN TÒNIC

Ideal per a qualsevol acompanyament. 

Pes: 150 g

Preu: 4 € / unitat



Galetes                                                         
ROSQUILLES: 

Són les galetes més tradicionals del forn de la Barceloneta.

Estan elaborades amb farina, sucre, ous, llevat, anís                            
i matafaluga de gra.

Pes: 250 g

Preu: 3,25 € / bossa



 CARQUINYOLIS

Són les galetes típiques catalanes.

Elaborades amb farina, sucre, ous, mantega i avellanes.

Pes: 250 g

Preu: 3 € / bossa

Galetes                              
                           



GALETES DELICATESSEN

Aquestes galetes són molt típiques a l’Alt Empordà i són un 
homenatge al gran pintor de la nostra ciutat, Dalí.

Galetes molt cruixents i amb forma del pa de Dalí.

Pes: 250 g

Preu: 3,25 € / caixa

Galetes de la                           
barceloneta                            



ASSORTIT VARIAT

Selecció de les millors galetes de pasta seca.

Estan elaborades per ou, farina , algunes porten 
ametlles, sucre, mantega i llevat

Pes: 250 g

preu: 3,25 € / bossa

Galetes 
                           



Olis                                             
OLI D’OLIVA VERGE: 

Perfil de fruita madura. Predomini clar del dolç sobre 
l’amarg i el picant. Barreja a on predomina la varietat 
argudell.

Pes: 2 litres

Preu: 10,25 € / ampolla



Olis                                             
OLI D’OLIVA VERGE

Perfil de fruita madura. Predomini clar del dolç sobre 

l’amarg i el picant. Barreja a on predomina la varietat argudell.  

Pes: 5 litres

Preu: 24,50 € / ampolla



Olivades                                     
                                     
OLIVADA D’ARBEQUINA

La olivada es fabrica a través de l'oliva desossada, es 
tritura i es barreja amb herbes aromàtiques creant així una 
deliciosa crema sabor d'oliva.

Pes: 100g

Preu: 2 € / unitat



Olivades                                     
OLIVADA NEGRA

La olivada es fabrica a través de l'oliva desossada, es 
tritura i es barreja amb herbes aromàtiques creant així 
una deliciosa crema sabor d'oliva

Pes: 100g

Preu: 2 € / unitat



Espelmes                                   
ESPELMA OLOR FRUITES DEL BOSC

Una espelma diferent, amb olor de fruites del bosc.

Olors duradors per perfumar la teva casa durant tot l’any.

Mida: 70 mm de diàmetre.

Preu: 3 € / unitat



Espelmes                                   
ESPELMA MATA MOSQUITS

Una espelma que no tan sols allunya els mosquits,
sinó que també els mata.
Ideal per tenir-la a l’aire lliure.

Mida: 70 mm de diàmetre.

Preu: 2,5€ / unitat



Espelmes                                   
AMBIENTADOR

Ambientador de pals d’essència frutal i una durada de 30 dies.

Els pals absorbeixen l’essència i l’alliberen per tota l’estança.

Volum: 50 ml

Preu: 2,5 € / unitat



Espelmes                                   
AMBIENTADOR DE CERÀMICA

Un producte únic i original.

Una esfera de ceràmica perfumada que allibera els seu delicat aroma.

Es pot fer servir en diferents llocs (armaris, bosses d’esport, cotxe…)

Mida: 50 mm de diàmetre

Preu: 1 € / unitat



Embotits                                   
FUET 

Fuets casolans fets per la carnisseria de Joan i Elena de 
Cabanes.

Embotit curat fet de carn de porc, sal i pebre.

Pes: 200 grams

Preu: 2,5 € / unitat



Embotits                                   
LLONGANISSA

Llonganissa casolana feta per la carnisseria Joan i Elena 
de cabanes.

La llonganissa esta feta amb carn de porc, cansalada, 
sal i espècies.

Pes: 330 grams

Preu: 4 € / unitat



Embotits                                    
XORIÇ VELA PICANT

Xoriç casolà fet per la carnisseria Joan i Elena de 
Cabanes.

Està fet de carn magre de porc, sal i pebre vermell.

Pes: 200 grams

Preu: 2 € / unitat



Mel                                            
MEL DE TARONGER

Aroma intens i floral que recorda el seu origen, la flor 

de taronger, gust molt dolç i persistent amb notes àcides.

                        

Pes: 500 g            

Preu: 5 € / unitat



Mel                                            
MEL DE MIL FLORS

El color i l’aroma poden variar en funció de la flor 

predominant. Gust intens i dolç, persistent en boca.

Pes: 500 g

Preu: 4,5 € / unitat



Mel                                            
MEL DE MUNTANYA

Color ambre, aroma floral que recorda el cereal torrat, 

sabor intens, dolç i persistent, amb notes àcides.

Pes: 500 grams 

Preu: 5 € / unitat


