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Xarcuteries i carnisseries de la ciutat que ofereixen servei a domicili
Les comandes a domicili cada vegada són més habituals. A
Sant Cugat, hi ha diverses carnisseries i xarcuteries que t'ho
porten a casa.

Notícia actualitzada a data de 28/12/2020
Carns Corella
Les dues botigues de Carns Corella de la ciutat estan obertes i ofereixen servei a domicili. La comanda mínima
per poder fer l'enviament a domicili és de 70€ i els encàrrecs s'han de fer per telèfon a qualsevol dels dos
establiments.
Centre Comercial: 93 675 98 16 o 93 674 93 60
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 19 h i dissabte de 9 a 20 h
Botiga del carrer Valldoreix, 22: 93 674 93 60
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16:30 a 20 h i dissabte de 9 a 15 h
Carnisseria Sagarra
La Carnisseria Sagarra manté oberts els seus 5 establiments i també es poden fer encàrrecs per portar els seus
productes a domicili a través de la seva pàgina web i el telèfon 93 675 37 77 de dilluns a dissabte de 8 a 14 h i
de dimarts a dijous també de 17 a 20.30 h. El pagament a domicili haurà de ser preferiblement amb targeta. En
compres inferiors a 40€ es cobraran 3€ d'enviament.
Casa Cerdanya
La carnisseria ecològica del Mercat Mira-sol Centre Casa Cerdanya agafa comandes WhatsApp al número 636
117 145.
Mas Gourmets
L'establiment del Mercat Mira-sol Centre Mas Gourmets, fa comandes dels seus formatges i productes
gourmet a través del seu web.
Xarcuteria Feliu Griful
La Xarcuteria Feliu Griful té les tres botigues obertes i es poden fer comandes per enviar a domicili, un servei
gratuït i sense comanda mínima. Es poden fer els encàrrec per tres canals difrerents. Al correu electrònic
lobrador@hotmail.com, per WhatsApp al 616 86 36 65 o trucant a les botigues.
Pl. Pere Sant: 93 675 56 63
Horari: de dilluns a dissabte de 09.00 h a 14.00 h i divendres també de 17.00 h a 20.00 h
Parada 38 del Mercat Torre Blanca: 93 675 29 55
Parada 14-15 del Mercat Torre Blanca: 93 675 96 05
Horari: de dilluns a dissabte de 08.00 h a 14.00 h i divendres també de 08.00 a 19.00 h
Despaix: 93 853 39 31
Horari: de 09.00 h a 14.00 h
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