
POSTRES I DOLÇOS

Un Nadal molt dolç



Mousse de Dulcey amb 
cremós d’albercoc i 
bescuit de xocolataMousse de tres xocolates

Mousse de iogurt amb 
fruites del bosc

Mousse de mandarina, 
xocolata blanca/vainilla i 

bescuit de pastanaga

Mousse de xixona amb 
xocolata amb llet i
cruixent de praliné

Mousse de llima i xocolata

Mousse de Dulcey amb 
cremós d’albercoc i 
bescuit de xocolataMousse de tres xocolates

Mousse de iogurt amb 
fruites del bosc

Mousse de mandarina, 
xocolata blanca/vainilla i 

bescuit de pastanaga

Mousse de xixona amb 
xocolata amb llet i
cruixent de praliné

Mousse de llima i xocolata

Tartes
de Nadal i Cap d’Any

Tartes individuals
de Nadal i Cap d’Any

Safates dolces variades
· Rebosteria 12 peces | 24 
peces

· Lioneses 9 peces | 16 peces
· Pasta de full ½ kg



Especialitats
de Nadal, Cap d’Any i Reis

Torrons i especialitats de Nadal
· Xixona
· Alacant
· Yema cremada
· Nata i nous
· Coco
· Xocolata amb llet i 
ametlles
· Xocolata negra amb 
avellanes
· Xocolata amb 

cereals cruixents
· Xocolata suís
· Pa amb xocolata, oli 
i sal
· Praliné de neules i 
Xixona
· Praliné de taronja 
amb gelée de llima
· Praliné de kikos
· Praliné amb galeta 
de Spéculoos

· Praliné de nou de 
macadàmia i toffee
· Trufat de canyella i 
poma
· Trufat Zaguirre
· Trufat Músic
· Trufat de brownie 
de crema catalana
· Licor de Whisky
· Licor de Gin Tònic

Neules de xocolata negre, amb llet o blanca

Pasta de full
· Banda de fruita 4-5 persones 
| 6-7 persones | 10-12 
persones
· Pastís Reina 4-5 persones | 
6-7 persones | 10-12 persones

· Banda de full amb nata, crema 
i nous 4-5 persones | 6-7 
persones
· Tartaleta de fruita individual

Mousse de Cap d’Any

Regals i lots a mida
Panettone de taronja i 

xocolata
Torrons clàssics i 

especialitats

Tió de xocolata amb 
sorpreses

Tortell de massapà amb 
fruites farcit de 

nata/xocolata /crema

Clàssics de Nadal
· Tronc de Nadal 4-5 persones | 
7-8 persones
· Cardinal 4-5 persones | 7-8 
persones
· Llimona amb virutes de 
xocolata

· Llimona i taronja
· Brownie amb crema catalana
· Pastís de nata, trufa o crema
· Sacher
· Selva Negra




