PRODUCTES DELS QUE DISPOSEM



Elaborats propis (porc, pollastre i vedella).
Embotits (frescos, cuits i curats)
Mandonguilles, hamburgueses i broquetes.
Canelons i croquetes.

AQUESTS
DIES,
CONTINUEM
PORTANT-HO
A CASA.



Carn especejada d’aviram (pollastre i gall d’indi).



Conill.



Carn especejada de porc.



Carn especejada de vedella.



Ossos pel brou.



Formatge, pernil i ous.



Xai fresc.

Podeu consultar-nos la disponibilitat
d’aquests mateixos productes sense
al·lèrgens i/o sense additius.
Formes de pagament, al moment que rebreu la comanda:

PER CONTACTAR:



Efectiu



Tarja de crèdit
COMANDA MÍNIMA 15 €

Telèfon:
973 75 61 28
689 49 60 37
Lloc web: (en construcció)
www.granesmeatquality.com

Correu electrònic:
comercial@granesmeatquality.com

Edició 2020.05.21.1
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ELABORATS PROPIS de PORC, POLLASTRE i VEDELLA





Mandonguilles de vedella.
Mandonguilles mixtes.
Mandonguilles de porc.
85% de carn



Hamburgueses de vedella.
86% de carn



Hamburgueses de pollastre.



Hamburgueses mixtes de
porc i vedella.
95% de carn




Carn picada de pollastre.
Carn picada de vedella.
 Carn picada mixta porc i
vedella.
98% de carn
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Canelons de carn frescos.
Sense beixamel.
Sense lactosa.
40% carn de pollastre.
42% carn de porc.



Croquetes de pollastre
sense al·lèrgens.
Sense Gluten
Sense Lactosa
Sense Ou
Sense Soja
Arrebossat amb farina de
panís.
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Salsitxa de porc.



Salsitxa de pollastre.



Xoriço barbacoa.



Xistorra de porc.



Llonganissa de porc.
97% carn.




Secallona de porc.
Xolís. (secallona plana).
 Xoriço roig sec.
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Pernil dolç (elaboració
pròpia, motlle 11 x 11).
75% carn de porc.



Pit de gall d’indi cuit.
En barra o llescat.



Panxeta curada amb
pebre.



Beicon semicuit motlle.








Botifarra blanca.
Bull de la llengua.
Bisbe blanc i bisbe negre.
Botifarrons negres.
Botifarra negra amb ceba.
Botifarra negra sense ceba.
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Pintxo “moruno” de porc.



Broquetes de pollastre amb
verdures.



Mini broquetes de pollastre
amb verdures.



Broquetes de llonganissa
amb cansalada i pebrot.
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CARN ESPECEJADA D’AVIRAM (Pollastre i gall d’indi) i CONILL.




Pit sencer de pollastre.
Pit sencer de gall d’indi.



Safates de pit de pollastre i
gall d’indi filetejat.





Pollastre sencer.
Pollastre partit.
Pollastre de pagès.



Gallina.



Safata de pernilets de
pollastre.



Safata de pernilets de gall
d’indi.





Safata d’ales de pollastre.
Safata d’ales de gall d’indi.
Blanqueta de gall d’indi.
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Cuixes de pollastre.



Carn de contra cuixa de
pollastre.



Estofat fresc de gall d’indi.



Conill sencer.



Conill partit.



Guatlles.



Picantons.
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PORC i VEDELLA



Llonza de porc a talls.




Llom de porc filetejat.
Llom tallat a llibrets.



Llibrets de llom amb
formatge i arrebossats.



Peus de porc.
Crus o cuits
Sencers o tallats.








Costella de porc.
Panxeta fresca de porc.
Papada fresca de porc.
Filet de porc.
Careta de porc.
Braó de porc (codillo).
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Galta de porc amb os.
Galta de porc sense os.
Cap de llom de porc
filetejat.



Cua de vedella.






Llata de vedella filetejada.
Tapa plana filetejada.
Cap de mort “Babilla”.
Tall que es pela filetejat.






Culata de la cuixa vedella.
Peixet de vedella.
Jarret (estofat a tacos).
Crostó de vedella.







Entrecot de vedella s/ os.
Filet de vedella (“solomillo”).
Filet de pobre de vedella.
Rodó de la cuixa.
Xurrasco de vedella.
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OSSOS pel BROU





FORMATGE, PERNIL i OUS

Ossos del pernil.
Ossos blancs de porcs.
Ossos espinada de porc.
Ossos de vedella.







Formatge barra Record.
Formatge bola rallat.
Formatge de cabra.
F. GarcÍa Baquero curat.
F. García Baquero MC.



Centre de pernil.

 Ous XL de gallina.
 Ous ecològics.
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XAI - CORDER



Barreja de xai: Costelles,
bistecs, llonzes, ...
Amb torna i sense torna.



Costelletes de xai.






Mig corder.
Un quart del darrere.
Un quart del davant.
Ronyonada de xai.



Cuixa de xai.
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GRÀCIES PER
LA VOSTRA
CONFIANÇA.

13/13

