Col·lecció pastisseria

KAAVIAR

SAKURA

Caviar de gerds
Mousse de formatge crema
Compota d’alfàbrega i llima
Cremós de gerds
Bescuit de gerds
Cruixent de llima

Glacejat de cirera griotte
Mousse de cirera griotte
Compota de cirera griotte
Cremós d’ametlla crua, canyella i vainilla
Bescuit d’ametlla i canyella
Cruixent d’ametlla caramel·litzada

Individual 5.00€

Individual 5.00€

LEMON 5

TROPIC

Mousse de llimona
Compota de llimona
Cremós de llimona
Bescuit d’ametlla
Bany de xocolata amb llet 36% i ametlla
garapinyada

Xocolata negra 60%
Mousse de xocolata negra 65%
Cremós de coco
Bescuit de coco
Caramel de fruita de la passió

Individual 5.00€

Individual 5.00€

SACHER ROUGE

MACADÀMIA

Glacejat de cacau
Mousse de fruits vermells
Bescuit de cacau
Mousse de xocolata negra 65%
Compota de gerds

Glacejat de cacau i xips de xocolata 60%
Mousse de xocolata blanca 30%
Cremós de macadàmia
Bescuit de cacau amb xips de xocolata 60%
Cruixent de macadàmia

Individual 5.00€

Individual 5.00€

ROSA DELS VENTS

GINKGO

Glacejat de cacau
Mousse de xocolata negra 72%
Compota de mango, llima i fruita de la passió
Cremós de xocolata negra 75% i vainilla
Bescuit de nou pecan i xocolata negra 65%
Cruixent de nou pecan i xocolata negra 65%

Glacejat de caramel
Mousse de praliné d’avellanes
Cremós de xocolata negra 60% i avellana
Bescuit de praliné d’avellanes
Cruixent d’avellanes i xocolata negra 60%

Individual 5.90€

Individual 5.00€

PLANET PECAN

MACADÀMIA

Glacejat de cacau
Mousse de xocolata negra 72%
Esponjós caramel·litzat de vainilla
Bescuit de nou pecan i xocolata negra 60%
Trufa de xocolata negra 72%
Cruixent de praliné de nou de pecan 80% i
xocolata negra 60%

Glacejat de cacau i xips de xocolata 60%
Mousse de xocolata blanca 30%
Cremós de macadàmia
Bescuit de cacau
Toffee
Cruixent de macadàmia

Petit 31.00€ | Gran 44.00€

Petit 31.00€ | Gran 44.00€

SACHER ROUGE

GINKGO

Glacejat de cacau
Mousse de fruits vermells
Bescuit de cacau
Mousse de xocolata negra 65%
Compota de gerds

Glacejat de caramel
Mousse de praliné d’avellanes 80%
Cremós de xocolata negra 60% i avellana
Bescuit de praliné d’avellanes 80%
Cruixent d’avellanes i xocolata negra 60%

Petit 31.00€ | Gran 44.00€

Petit 33.00€ | Gran 44.00€

CHEESECAKE
Fruits vermells
Mousse de formatge crema
Compota de maduixa i gerds
Cremós d’alfàbrega i llima
Bescuit d’ametlla
Cruixent d’ametlla
Petit 32.00€ | Gran 42.00€

LEMON 5
Mousse de llimona
Compota de llimona
Cremós de llimona
Bescuit d’ametlla
Cruixent d’ametlla garapinyada
Petit 30.00€ | Gran 40.00€

MASSINI

LEMOON

Gema cremada
Bescuit d’ametlla
Esponjós de nata
Mousse de xocolata negra 60%

Decoració de xocolata negra 60%
Mousse aèria de llimona
Compota lleugera de maduixa i llimona
Cremós de maduixa
Bescuit de civada i vainilla
Cruixent d’ametlla i Peta Zetas

Petit 27.00€ | Gran 38.00€

Petit 34.00€ | Gran 46.00€

CÍTRIC

MOJITO

Mousse de taronja i fruita de la passió
Compota de taronja i fruita de la passió
Bescuit, cruixent i cremós de praliné d’ametlla
caramel·litzada 80%

Mousse de llima i rom
Gelée de llima i menta
Cremós de llima i menta
Crema efervescent
Bescuit de menta
Cruixent d’ametlla

Petit 30.00€ | Gran 40.00€

Mida única 36.00€

BAMBOO

TRONC MANDARINA

Decoració de xocolata blanca 30%
Compota de mango i llima
Mousse de praliné d’avellana 80%
Esponjós de llima i mango
Bescuit de llima
Cruixent d’avellanes caramel·litzades

Mousse de mandarina
Esponjós d’avellana
Compota de mandarina
Bescuit de xocolata negra 60% i avellanes
Cruixent d’avellanes i xocolata negra 60%

Petit 31.00€ | Gran 44.00€

Tronc 4 peces 26.00€ | Tronc 6 peces 38.00€

COM ÉS LA
PASTISSERIA DE
SANTACREU?
YUZU
Mousse de yuzu de Kôchi
Esponjós d’avellana
Compota de yuzu de Kôchi
Bescuit de xocolata negra 60% i avellanes
Cruixent d’avellanes i xocolata negra 60%
Individual 7.00€

MANDARINA
Mousse de mandarina
Esponjós d’avellana
Compota de mandarina
Bescuit de xocolata negra 60% i avellanes
Cruixent d’avellanes i xocolata negra 60%
Individual 6.00€

“La pastisseria de Santacreu és
salut, lleugeresa i sabor”
El nostre equip d’obrador, liderat
pel LLuc Dalmau i sota les directrius
del Jordi Bordas, Campió del Món
de Pastisseria, ha desenvolupat una
col·lecció exclusiva de pastissos més
saludables, lleugers i saborosos.
Les nostres receptes estan fetes
amb ingredients de gran qualitat,
molts d’ells ecològics, integrals i més
nutritius, com l’oli i el sucre de coco
o la farina integral d’arròs.
Apostem per una pastisseria que
sorprengui amb cada mossegada i,
sobretot, que promogui el benestar
físic i mental.
BON PROFIT!

COMANDES
Per a un servei òptim recomanem efectuar les comandes amb 24 hores d’antelació.
DEGUSTACIÓ
La nostra pastisseria s’ultracongela immediatament després de la seva elaboració, d’aquesta manera
es conserven les propietats i la qualitat dels ingredients.
Es recomana descongelar durant 6 hores a la nevera abans de consumir.
El nostre personal et recomanarà la millor opció de degustació segons el producte.
AL·LERGOGENS
Producte elaborat amb ingredients que no contenen gluten, pot contenir traces.
Producte elaborat amb ingredients que no contenen lactosa, pot contenir traces.
Producte vegà, elaborat amb ingredients d’origen no animal.
Per conèixer tots els al·lergogens dels productes consulta al nostre personal.
HORARI
De dilluns a divendres de 6:30h a 14:00h i de 16:30h a 20:30h
Dissabtes de 6:30h a 14:00h
Festius de 7:30h a 14:00h
Tanquem diumenges, 1 de gener, 24 de juny, 25 i 26 de desembre
Fem vacances durant l’agost, dates exactes a confirmar
CONTACTE
Carretera de Barcelona 16 · 08840 · Viladecans · Barcelona
Telèfon 93.658.82.12
fleca@santacreu.com
www.santacreu.com
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