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Especialitats dolçes de Nadal
Torrons artesans casolans
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Torró d’ametlla torrada
Torró d’avellana
Torró de castanyes amb xocolata
Tambor d’ametlla
Torró de vermell d’ou cremat
Torró de xocolata trufada
Rodet de xocolata amb taronja
Torró de Pasta reial
Coca de torró enfornada
Peix de pasta reial
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Assortiment de pastes de nadal

Caixes de ½ kg de pastes variades i
rebosteria de Nadal amb: panellets variats,
ratolins del fornet, trufes de xocolata, Pastes
de canyella, cocotets, galetes d’espècies,
rodonets de santa Clara, Rosquilles de
Sineu, catanies, bolletes d’avellana, bolletes
de vermell d’ou, dàtils farcits, bombo nets de
xocolata. Polvoronets sevillans.

Rebosteria al pes

Fruites confitades
Panellets de pinyons
Bolletes de vermells d’ou
Cornets d’ametlla
Catanies
Trufes
Capsetes d’anous
Polvorons sevillans

Tortades per els dies de gran celebració
Tortada reial amb quarto
Tortada reial amb gató
Tortada de xocolata amb crema de castanya
Tronc de Nadal de xocolata amb crema de
castanya
Gavota de gató amb nata i ametlla torrada
Tortada de poma merengada
Tortada de llimona
Rei Negre de xocolata trufada
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Neules artesanes

Neules variades produïdes per els millors
artesans

Xocolata artesana

Varietats de xocolates
Xocolata a la tassa amb pressa I amb pólvores

Tortell de Reis

Llis, amb massapà, amb crema, amb nata, amb
xocolata

Quemullars
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(per acompanyar els torrons i la xocolata calenta)

Coques d’anís, coques de patata, Coixins
imperials, ensaïmades, ensaïmades de patata,
coca de quarto, gatons individuals, Gató
superior, Quartos.
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C/ Sant Jaume, 23
Palma de Mallorca
Telf: 673499446
www.fornetdelasoca.com
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Especialitats salades de Nadal
Especialitats

Pastisseria salada de petit tamany

Pollastre farcit amb trufa i fruits secs
Rodet d’indiot amb fruites escarxades
Braç de Gitano de formatge amb
esclata-sangs i salsa dolça de vi

Pasteló d’indiot amb fruites confitades
Pasteló de d’indiot i pollastre amb sobrassada vella
Pasteló de xot tendre amb cabell d’angel
Pasteló de indiot i xot amb pomes confitades
Pasteló de rap i gambes
Pasteló de molls
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Rubiolets de sobrassada amb mel
Coquetes de patata amb sobrassada vella
Paneretes d’esclata-sangs
Paneretes de picornells amb botifarró
Paneretes de rap
Paneretes de bacallà amb confitura de
tomatiga de ramellet
Triangles d’espinacs amb formatge de cabra i fonoll
Panadetes de xot amb cabell d’angel
Panadetes d’indiot amb fruites confitades
Cocarroiets de tonyina

Especials per regalar
Bosses solidaries

Amb les nostres bosses solidaries preparam
paneres solidaries per els vostres presents de
Nadal que podreu omplir al vostre gust amb
els nostres productes!
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El millor regal !!!

Sense cap dubte el millor regal d’enguany
per el amants de la rebosteria i la nostra
cultura gastronòmica és el llibre de Tomeu
Arbona amb fotografies de Bartomeu Sastre
“Rebosteria tradicional de Mallorca”.
El podeu adquirir en el nostre establiment!!!
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