Col·lecció Sant Joan 2022

A Santacreu treballem des de fa més de 30 anys amb matèria primera de la més alta qualitat.
Per això, els pinyons que utilitzem a les nostres coques de Sant Joan són els reconeguts pinyons de
Castella, caracteritzats pel seu sabor i aroma únics. Tot i que es tracta d’un producte costós, essent
fidels amb la nostra filosofia, continuem utilitzant aquest pinyó excepcional amb la seva dosificació
habitual perquè gaudeixis, com sempre, de la millor coca de Sant Joan.
Comandes
Les comandes efectuades fins al 21 de juny es podran recollir el 23 de juny durant tot el dia.
Les comandes efectuades el 22 de juny es podran recollir el 23 de juny per la tarda.
El dia 23 de juny no s’acceptaran comandes.
Al·lergogens
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.
Diumenges tancat.
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Coques dolces

Brioix amb fruita

Brioix amb crema

Petita 19 € | Mitjana 32 € | Gran 53 €

Brioix amb fruita i crema

Petita 24 € | Mitjana 42 € | Gran 71 €

Petita 24 € | Mitjana 42 € | Gran 71 €

Brioix farcida de nata

Brioix farcida de Nocciola

Full de llardons

Full farcida de cabell d’àngel

Brioix farcida de crema
Petita 32 € | Mitjana 62 €

Petita 32 € | Mitjana 62 €

Brioix amb pinyons

Petita 19 € | Mitjana 32 € | Gran 53 €

Petita 19 € | Mitjana 37 €

Full farcida de crema

Full farcida de mousse de
xocolata

Petita 32 € | Mitjana 60 €

Petita 35 €

Petita 22 € | Mitjana 38 €

VEGAN

Petita 22 € | Mitjana 43 €

Full farcida de pinya
caramel·litzada i esponjós de vainilla
Petita 38 €

Coques salades

Escalivada

Escalivada i formatge de cabra

Escalivada i tonyina

23 €

26 €

26 €

Peus de porc
26 €

Ruca, parmesà i espàrrecs
26 €

