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Qui som?

Llagurt és el nom d’una original i innovadora proposta emmarcada en 
el servei de la restauració, especialitzada en l’elaboració i la venda de 
llagurts gelats artesans i llagurt natural ecol·lògic. Caracteritzada 
principalment pel seu bon gust i pel seu baix contingut de greixos, 
amb la qual cosa es presenta com un producte alternatiu al gelat 
tradicional i en línia amb la cultura a la salut i la cultura healthy que 
predomina en aquests moments en la nostra societat.

Tot això va començar a l’octubre de 2010. En menys d’un any ja 
havíem obert el segon establiment i vam començar el procés d’ex-
pansió mitjançant franquícies i botigues pròpies. Avui ja comptem 
amb més de 25 punts de venda en el territori català i durant la nostra 
petita trajectòria hem obtingut 8 premis/reconeixements.
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PopUp Llagurt

Disposa d’un dels nostres Popups al teu 
esdeveniment per tal que els teus convidats i 
convidades puguin gaudir d’un berenar o 
postres diferent, sa, saludable i divertit. 



Entrega de terrines mitjanes de
iogurt gelat o iogurt natural + toppings

Preus 2020

Servei de 3h

Fins a 100 unitats servides

Fins a 130 unitats servides

1.000€ + 10% iva

Fins a 160 unitats servides 1.500€ + 10% iva

1.250€ + 10% iva

A partir del nombre pactat de terrines servides, per a cada 10 terrines extres, es cobrarà un suplement de 100€ + 10% iva.

El preu inclou 3h de servei de personal de l’Equip LLagurt. En cas de superar les 3h s’estudiarà cada cas.

El transport de la botiga mòbil està inclòs sempre que l’acció es porti a terme dins d’un radi de 50 km.
El punt d’origen és Avinguda Països Catalans, 109, 17457 Riudellots de la Selva.

En cas de superar els 50km es cobrarà 0.30 cts./ km, trajecte d’anar i tornar.
Es comptarà el kilometratge des del punt d’origen de Riudellots de la Selva.

Existeix la possibilitat de portar ampolles d’aigua, sucs de fruita natural, begudes per complementar.

Lletra petita
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