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GELATS 
 ARTESANS

 Som una empresa familiar que 
elabora gelats artesanalment des de fa 
més de 70 anys, al nostre obrador de Vic.

 Elaborem tots els nostres gelats 
artesanalment i amb ingredients de 
màxima qualitat per tal d’oferir el millor 
producte als nostres clients.

 Tenim la màxima cura pel produc-
te a cada  pas del procés d’elaboració, des 
de l’arribada  de les matèries primeres 

 En el nostre assortiment de gelats 
s’hi troben els sabors més tradicionals, 
que al llarg dels nostres 70 anys d’història 
han esdevingut l’emblema de la casa, però 
també apostem per sabors més innova-
dors.

1



FOOD TRUCK

. Disposeu de 15 referències de gelat

. 5 varietats d’smothies (batuts naturals 

molt refrescants)

. Granissats naturals

. Polos i complements

. La nostra oferta  es complementa 

amb pastissos i galetes  hand- made 

per oferir una carta variada de postres.

. La Xixuneta 
És una  Peugot Boxer convertida 
en gelateria mòbil  emulant l’estil 
Nord-Americà dels anys 50’s.

 

. Dades Tècniques:

Ample 6m , Fons 3m , Alt 2,5m

Necessitats elèctriques:

 2,5 kw amb dues possibilitats 

d’entrada, Cetak monofàsic de 16A 

o Schuko de 16A.

En els dos cassos necessitem 

entrada femella.
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OFERTA

Maduixa
Maduixa i plàtan

Plàtan, pinya i coco

Mango i fruita de la passió
Gerd i pinya

Els batuts es poden 
fer amb:

Suc de poma
Suc de pinya

Llet

- SMOOTHIES -

Sorbet de mandarina
Sorbet de “Mojito”

Vainilla
Llimona
Maduixa
Xocolata

Stracciatella
Xixona

Cafè
Iogurt amb móra

Avellana
Mango

Xocolata negra
Plàtan

Llet merengada

- CUCURUTXOS I TARRINES -

Granissat de maduixa
Granissat de llimona

Batuts

- BEGUDES -

Maduixa
Xocolata
Llimona

- GELATS DE PAL -

Peta-zeta
Núvols

Cookies
Oreos

- TOPPINGS -

Xocolata cruixent
“Dulce de leche”

Maduixa

- SALSES -
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. Dades Tècniques:

Ample 1,5m ,Llarg  2m , Alt 2m

Necessitats elèctriques:

500 wats
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“EL CARRITU”

. La Xixuneta de bici
És el nostre “carritu” vintage.
Una opció que complementa 
molt més qualsevol esdeveni-
ment en qualsevol espai degut a 
les seves reduïdes dimensions. 
La “Xixuneta de bici” adapta la 
seva oferta als vostres gustos.



5

OFERTA

Llimona

 Plàtan 

Sorbet de Mandarina 

Regalèssia

Iogurt

Coco

Xocolata 

Maduixa

Melò

Llet Merengada

 Sorbet de Gaspatxo 

Sorbet de “Mojito”

Panses al Rom

Sorbet de Pinya

Gerds

Nous

Iogur amb Mòra

Vainilla

“Cheesecake”

“Dulce de Leche”

Xocolata Negra

Festuc

Avellana

Mango

Xixona

Roquefort amb figues

Vainilla Blanca

Vainilla amb Cookies



2015

2016

2015/2016

No ha parat de moure’s per cobrir tot tipus d’esdeveniments: Festivals 
de música, mostres de titelles, circs, mercats, festes majors .

. Cruilla

. Fira de teatre al carrer de Tàrrega 

. Festes de la Mercè ( Van Van Market) 

. Palo Alto setembre 

. Mercantic 

. Canet Rock 

. Rock Fest 

. Joan Gamper FCB 

. Vijazz 

. Acústica

. Fira del Circ Llançà 

. Fira del Circ Collsuspina 

. Fira titelles Lleida 

 

 

.Desde el 2015 la Xixuneta ha estat present en els festivals de més 
tendència.

. Sonar

. Acustica 

. REC 

. Mans Unides Matadepera 

. RUMM Lleida Festival gastronòmic 

. Fira titelles Lleida 2016 

. Sound Eat 

. Picnik Electrònic 

. Furgo Festa 

. Cheap & Chic 

. Saló del Còmic

. Minibeat

. Gargar Fest 

. Eat Street 

. 080 Fashion Week 

. Mitjó mostra de titelles 

. Foodgoneta 

. Under bridge

. Saló comic Calldetenes 

. Stret Market Catellar 

. Solidarity Fest Parkinson 

. 347 Street Food Park
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Porta la teva gelateria mòbil on tú vulguis:

. Festes privades

. Aniversaris

. Casaments

. Markets

. Publicitat

. Reunions d’empresa
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CONTACTE:

xixunetagelats@gmail.com

xixuneta

 xixovic

 www.xixovic.com

-699959909 Lara Serra Creus

-654148084 Xavier Rubio Pujol
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