
Carns Blanques
del 17 al 23 de febrer

Especial

1,95€
QUILO

POLLASTRE 
SENCER

6,95€
QUILO

FILETS PETITS 
DE PIT DE POLLASTRE

6,49€
QUILO

FILETS DE PIT 
DE POLLASTRE 

MARINATS

15,95€
QUILO

costelles i mitjanes 
de CABRIT DE LLET

El Cabrit...
La carn de cabrit és  molt 
rica en ferro i és antioxidant.

Sorprèn la tendresa de la seva 
carn. El seu sabor és suau i 
molt agradable al paladar.

...És una carn tendra, 
fàcil de preparar i per a 

tota la família. 
És ideal introduir-la entre els 
primers aliments del nadó a 
partir dels 6 mesos d’edat, 

per complimentar la 
llet materna.

El pollastre...
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Els articles que apareixen aquí s’han demanat en quantitats suficients per poder satisfer la demanda dels consumidors. 
Si no troba algun d’aquests productes a qualsevol dels establiments demani’l a l’encarregat per a que li sigui facilitat 
el més aviat possible. Aquests articles no estan disponibles en tots els establiments. 
Ofertes no vàlides a www.condisline.com ni a Condis Fresh. Telèfon d’atenció al consumidor “902 CONDIS” = 902 266 347     

www.condis.es   e-mail:info@condis.es

6,95€
QUILO

FILET
DE GALL DINDI

7,95€
QUILO

FILETS EXTRAFINS 
DE GALL DINDI

El Gall dindi...
Igual que el pollastre, és 

rica en àcids grassos, ajuda 
a protegir la salut del cor i 
ajuda a prevenir malalties 

cardiovasculars.

3,95€
QUILO

CONILL TENDRE 
SENCER

1,85€
safata

HAMBURGUESES
DE GALL DINDI BO DE DEBO

safata 2 u.

9,95€
QUILO

SALSITXES DE CONILL La carn de conill 
és la que té menys greix de 

totes i és ideal per a persones 
amb hipertensió. És especialment 
recomanada per a nens de poca 
edat, els pediatres la recomanen 
incloure en la dieta. També està 
indicada per a persones grans 

ja que la seva carn és molt 
fàcil de digerir.

El Conill...


