GAUDEIX D’UN 2023 EXQUISIT

Pastís de Cap d’Any

NADAL

ASSABOREIX UN INICI RODÓ!

Novembre 2022

Barres de torró d’avui i de sempre
Deixa’t sorprendre
per aquest munt
de varietats.
Tot un món de textures
i sabors per a tothom.

• Crema

• Xocolata amb llet cruixent

• Crema i canyella

• Xocolata d’avellana

• Crema de Xixona

• Xocolata d’avellana sense caramel

• Massapà amb fruites

• Xocolata d’ametlla

• Massapà Cadis

• Xocolata postre músic

• Porquets (massapà de Cadis)

• Trufat sense licor

• Coco flamejat

• Trufat al conyac

• Crocant d’ametlla

• Trufat al whisky

• Praliné amb cruixent de neula

• Trufat gerds

2022

Av Sarrià, 45 · 08029 Barcelona
T 93 430 10 70 · natcha@natcha.cat

www.natcha.cat

Obert de 8 a 21 hores els 7 dies de la setmana.
Servei a domicili de 9 a 15 h.
Comandes amb 48h d’anticipació.

Torrons quadrats de 2 gustos

Arbres de xocolata
Una gran especialitat nostra!

Capsa núm. 6
8 torrons
126,00 €

No et perdis
el de xoco
i músic!

Plaques de
xocolata

Trufa suau amb
mini encenalls
de xocolata

Bijou cremós de
tres xocolates

22 x 22 cm
Mousse de
mandarina i cremós
de vainilla

Arbre de
xoco verd
39,90 €

Nous torrons
especialitats

39,90 €

Capsa núm. 3
46,50 €

Caprici de llimona
amb cremós de
llimona
Arbre de xoco músic
58,50 €

Mousse de
xocolata amb
cruixent de neula
39,90 €

Trufat blanc
amb galeta Oreo Trufat llet 53%
i cruixent de caramel Trufat negre 80%
amb nibs de cacau

Tipus de torrons quadrats:
• Pasta de fruita de gerds i trufa caramel
• Trufat amb cardamomo i taronja
• Trufat de canyella i crema cremada
• Trufat negre amb trinxat de postre de músic
• Trufat 3 xocolates
• Trufat de capuccino amb crema de Baileys

Capsa núm. 4
2 torrons quadrats i neules

Arbre de xoco aros
35,50 €

39,00 €

• Crema de Xixona amb xocolata de llet
• Praline amb cruixent de neula
• Trufat blanc amb galeta Oreo
• Trufat llet 53% i cruixent de caramel
• Trufat negre 80% amb nibs de cacau
• Nata-nous i xocolata

Arbre amb estels
48,50 €

Troncs de
Sant Silvestre
3 tamanys:
· Petit (4-5 raccions) 32,50 €
· Mitjà (6-7 raccions) 46,50 €
· Gran (8-10 raccions) 64,50 €

39,90 €

Cremós crème brûlée
amb mousse de pinya

