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MELMELADES
El rebost de l’Empordanet-Can Tuies
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PRÉSSEC AMB MORES I 
VAINILLA

➢ Està fet amb préssec, mores i vainilla, té 
un gust dolç i carismàtic, es pot 
acompanyar amb pa.

➢ Preu de cost: 1, 50 € IVA inclòs 

➢ Pes del producte: 40 grams
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FRUITS DEL BOSC

➢ Está feta amb fruits del bosc com: gerds, móres, 
mírtils, sucre, suc de llimona i pectina de poma, 
generalmente té un gust dolç, amb un lleuger nivell 
d’acidesa, són força sucoses i tenen colors molt 
intensos es pot acompanyar amb pa i formatge.

➢ Preu de cost: 1,60€ IVA inclòs 

➢ Pes del producte: 40 grams
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NABIUS

➢ Està feta amb nabius, té un gust dolç amb un toc 
àcid, es pot acompanyar amb iogurts i per farcir 
pastissos.

➢ Preu de cost: 1, 49 € IVA inclòs 

➢ Pes del producte: 40 grams



Abellaires Empordanesos

MEL
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MEL DE CASTANYER

➢ Aroma molt intens
➢ Gust dolç
➢ Tocs salats
➢ Beneficiosa per la circulació sanguínea
➢ 250g - 3.10€ IVA inclòs
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MEL DE MUNTANYA 

➢ Aroma floral
➢ Sabor intens, dolç i persistent
➢ Combat processos gripals
➢ 250g - 3.10 € IVA inclòs
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MEL DE SELECIÓ DE TARONGER

➢ Gust molt dolç i persistent amb notes 
àcides

➢ Eficaç contra l’insomni
➢ 250g - 3€€ IVA inclòs



EMBOTITS 
cCarnisseria Joan i Elena
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FUET CARNISSERIA JOAN I ELENA

➢ El fuet esta el·laborat a base 
de carns de porc amb sal i 
espècies.

➢ Conserva l’autentic gust de 
pagès.

➢ Molt bona qualitat 
➢ 100gr
➢ 2€€ IVA inclòs
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LLONGANISSA  CARNISSERIA JOAN I ELENA

➢ La llonganissa esta 
el·laborada a base de 
carns de porc amb sal i 
espècies.

➢ Conserva l’autèntic gust 
de pagès.

➢ 200gr
➢ 4’50€ IVA inclós



OLIVES
Covica Empordà
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OLIVES VERDIALS

➢ Olives verdial de l'Alt Empordà ideals per 

aperitius, amanides o qualsevol ocasió. 

➢ PREU: 1 unitat ⟶3,20€ 
             IVA inclós 
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OLIVES LLEPADITS

➢ Olives llepadits de l’Alt Empordà ideals 

per aperitius, amanides o qualsevol 

ocasió.  Tenen un gust dolç molt 

agradable

➢ PREU: 1 unitat ⟶3,20€    IVA inclós 



GALETES
Forn La Barceloneta
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Rosquilles bossa 250 gr 2,60 € Iva inclós
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Llacets i Palmeres de cors bossa 
250gr 2,50 € Iva inclós



20

Cubans xocolata negra bossa 
250gr 2,40  € Iva inclós



OLI I OLIVADES
Trull Ylla
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OLIVADES DE ARBEQUINA

L'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. Envasada en pots de 
100 grams, la podràs trobar d'oliva negra 

100 grams  2.10€
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OLIVERES NEGRES

L'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. Envasada en 
pots de 100 grams, la podràs trobar d'oliva negra o verda.
 
100 grams  2.10€
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Oli Arbequina verge extra
VARIETAT:

100% Arbequina

COLOR:

Amb tonalitats daurades.

TAST:

Suau equilibri entre l’amarg i 
picant, amb aromes d’herba 
tallada, tomata i ametlla.

ENVÀS:

1/4 de litre.

250ml 5.50€ (Iva inclós)



LLAMINADURES
Haribo
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BOSSETES DE LLAMINADURES

➢ Mix de una gran varietat de diferents      
llaminadures. 

➢ Packet de cocacolas 3,15€ 1kg
➢ Packet de haribo Funky mix 6,25€  1kg
➢ Packet de haribo Favoritos 6,25€ 1kg


