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Època de Nadal i tradicions molt
nostres...
Natcha li ofereix els Torrons, elaborats
artesanalment.
Més de 30 varietats i sabors d’aquest
excel·lent torró que no pot faltar a cap taula
en totes les Festes Nadalenques.
Preparem el clàssic torró en barra de totes
les varietats. Però pensant en els que vulguin
provar diferents especialitats, com a element
diferencial tenim unes boniques capses de
diferents mides en les que vostè podrà seleccionar a la carta diferents sabors per
gaudir-ne en família, o bé per fer un obsequi molt especial i diferent, que ben segur
serà apreciat per la persona que el rebi.

Torrons
a la carta

rbcomunicacio.net · 902 575 980

DES DE 1958

Tradicions molt
nostres

Sempre has sabut
envoltar-te del millor...

•

Un ventall de
sabors al seu
abast
pasta de fruits d’hivern
i trufa blanca
• cruixent de praliné exòtic
• trufa al caramel i pasta
de fruita de gerds
• trufa de llet i pasta
de fruita de pera
• trufa i cardamomo
amb taronja
• trufa de canyella
amb crema cremada
•

•

•

•
•

•

trufa negra amb trinxat
de postre de músic
trufat de cafè amb
crema d’ametlla
trufat de 3 xocolates
trufat de mojito amb
cruixent de menta
trufat de gin tònic
amb rus de llimona

xocolata amb postre
de músic
• crocant d’ametlla
• crema de xixona
• xocolata de llet cruixent
• crema i canyella
• trufat sense licor
• trufat de conyac
• trufat de whisky
• trufat de gerds llet
•

Neules i torrons:
el complement
ideal

Vostè tria l’especialitat

crema cremada
xixona
• alacant
• massapà amb fruites
• massapà de cadis
• coco flambejat
• praliné cruixent
d’ametlla
• xocolata amb
avellanes
• xocolata amb ametlles
•

