SUPLEMENTS EXTRA PER CREPS, GOFRES,
“PANCAKES” , ICE-BURGER i
DONUT GELAT
Nata muntada, Nous, Virutes xocolata
Llet condensada, Caramel, Nocilla, Mel de taronger
Xarop d’arce, Xocolata Belga calenta, Dolç de llet,
Melmelada de maduixa,
Suplement per
ingredient extra................................0,75 €
		Suplement per
bola de gelat extra...........................1,90 €

“Creps,
Gofres i
més...”

REBOSTERIA
COULANT DE XOCOLATA
BELGA NEGRA..............................................1,70 €
PORCIÓ DE MOUSSE DE CREMA
CATALANA.....................................................3,65 €
FLAM D’OU CASOLÀ..................................1,50 €

SUGGERIMENTS
POSTRE COULANT .................................4,75 €
Deliciós coulant de xocolata belga,
acompanyat amb gelat de
vainilla, amb nata endolcida
amb caramel, dolç de llet o
nocilla

can

soler
artesans
gelaters
i t o r ro n e r s

POSTRE ESPECIAL DE LA CASA...........3,65€
Base de coca d’ametlla amb
gelatde nata i xocolata belga calenta
POSTRE “PANCAKES”..............................4,70 €
Tradicionals “tortitas” Americanes
acompanyades de gelat
de crema catalana i decorades amb nata
muntada i xarop d’arce, xocolata belga
calenta o nocilla (com més t’agradi)
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LES NOSTRES CREPS

CREPS SALADES

DOLCES
Sucre..........................................................2,50 €
Canyella i sucre
Sucre i llimona natural

......3,75 €

Pernil dolç i formatge

Xocolata Belga negra
Nocilla				

Tonyina
					
Formatge amb orenga

........3,00 €

Dolç de llet
Llet condensada

Tonyina amb formatge
					
Formatge blau amb nous 		

......4,15 €

Sobrassada amb mel

Melmelada de maduixa
Caramel (sucre torrat)

Formatge blau amb pernil dolç

Pinya, canyella i sucre
Xocolata amb nata
Xocolata amb melmelada
maduixa / taronja
Dolç de llet amb coco

........3,75 €

Torró de Xixona
Speculoos
AMB FRUITES NATURALS
Plàtan, maduixes, kiwi, ......
Banyat tot amb xocolata
Belga

......3,90 €

Nata, nous i mel.....................................4,15 €
Suplement per ingredient.................0,75 €
Suplement per bola de gelat
extra...........................................................1,90 €

CREPS GELADES, 
GOFRES i “PANCAKES”*
AMB GELAT

Gofre.........................................................1,80 €

*Tots els “pancakes” es serveixen en dues unitats

1 bola........................................................3,50 €
2 boles......................................................5,00 €

“ICE-BURGER”

Briox farcit amb gelat

“DONUT GELAT”

l’autèntic amb cor de gelat

BRIOIXERIA

Magdalenes..........................................10,70 €/kilo - unitat 0,85 € Aprox.
Fartons...................................................10,50 €/kilo - unitat 0,40 € Aprox.
Coca d’ametlla.....................................12,50 €/kilo - porció 1,25 € Aprox.
Brioix.........................................................0,85 €

............2,55 €

Pancake....................................................0’90 € / unitat
Donut........................................................0’85 €
Magdalena farcida amb nocilla........1,25 €

