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OMPLE LA NEVERA AMB ELS PACKS DE 

CASA MARISOL !!! 

 

#distanciamansmascareta 

 

Arriba un setembre diferent, però si una cosa ja sabem és que hauràs 

de tenir la nevera plena!!! Des de Casa Marisol et volem ajudar amb 

aquests packs que ens pots encarregar al 93 815 8111 o a 

Casamarisol@gmail.com i t’ho portem a casa o el reculls a la botiga.  

I et regalem 1l de caldo!!! 

Clàssic 

6 hamburgueses de La Cuina de l’Anna (a preu de 5): de gall d’indi 

amb espinacs frescos, de pollastre de pagès del Cor de Catalunya, de 

vedella i porc amb bacó, ceba, formatge i julivert o vegetals de cigrons  

6 llibrets de La Cuina de l’Anna (a preu de cinc) : de pollastre amb 

pernil de York i formatge o de porc amb pernil de York i formatge  

3 botifarres i 6 salsitxes de porc de pagès de “Les Garrigues”  

1/2 kg de llom de porc de pagès en surten 10 talls  

1 pollastre del Cor de Catalunya arreglat 1 pit a medallons (2 racions), 

1 pit per llibrets (2 racions), 2 cuixes per la planxa (2 racions), 2 

Entrecuixes i 2 ales pel rostit i la carcanada pel caldo. 

                        50.30€ 

Amants de la carn 

6 hamburgueses de vedella (a preu de 5) 

4 bistecs de vedella de 120g cadascun de cap de mort o de crostó 

1/2kg de peixet de vedella per fer fricandó o tall rodó 

800 g de tacos de vedella per fer guisat o 30 mandonguilles 

50.30€ 

Cuida’t 

1l de crema de verdures (pastanaga, patates i mongeta verda) 

1l de crema de carbassa 

6 hamburgueses de La Cuina de l’Anna (a preu de 5): de gall d’indi o 

de pollastre de pagès del Cor de Catalunya o vegetals de cigrons  

1 safata d’escalivada (albergínia, pebrot vermell, oli d’oliva i sal) 

1 safata d’empedrat de bacallà (bacallà, mongeta blanca, pebrot 

vermell, pebrot verd, pebrot vermell, tomàquet, olives) 

50.30€ 

Els entrepans del pati 

Formatge Urgèlia de El Cadí (100 grs) 

Formatge semicurat d’ovella Montbrú de Moià (100grs) 

Llonganissa Obach d’Organyà (100grs) 

Mortadel·la de Bologna (100grs) 

Pernil de Juviles (150grs) 

Gall d’indi (150grs) 

Pernil dolç cuit Aulet d’Anglès (150grs)           24.90€ 
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