
ELS 
NOSTRES 
DOLÇOS

Us presentem els
dolços referents dels
nostre obrador. 

Elaborats
artesanalment i uns
indispensables en les 
vostres celebracions.

Amb sucre, banyats
en xocolata o farcits
que no hi poden 
faltar si voleu
sorprendre els
vostres convidats.

Articles elaborats
diàriament.

***



MINIS:
Croissant mini 0.55€/ut.
Croissant mini banyat de xocolata 0.65€/ut.
Croissant mini farcit de xocolata 0.75€/ut.
Ensaimada mini 0.90€/ut.
Ensaimada mini de crema 1.40€/ut.
Brioix mini rodó 0.55€/ut.
Brioix mini llarg 0.55€/ut.
Brioix mini rodó amb xocolata 0.75€/ut.

COQUES:
Coca de brioix (±400gr/ut.)
Coca de brioix amb crema (±425gr./ut.)
Coca de brioix amb xocolata (±550gr./ut.)
Coca de forner de sucre (±280gr./ut.)
Coca de forner d’oli (±220gr./ut.)
Capritxets de xocolata (20ut. ±500gr.)

24.00€/kg.

FULL:
Ulleretes i llacets petits de full (20ut. ±200gr.)

38.00€/kg.
Reposteria de full i fruites variades (±550gr.)

37.00€/kg.

PLANXES:
La nostra versió de la madalena amb la mateixa
textura esponjosa. Per a esmorzars, berenars o 
postres. Elaborades amb ingredients d’alta qualitat, 
fan que siguin unes porcions d’èxit.

De poma
De brownie
De fruits vermells 1.80€/ut.



ELS 
NOSTRES 
SALATS

Selecció d’ingredients
d’alta qualitat
combinats amb
el pa elaborat
diàriament al nostre
obrador.

Assortiments variats
per garantir una 
encertada el·lecció en 
la vostra celebració
professional o 
familiar.

Articles elaborats
artesanalment per a 
oferir un producte
òptim.

***



PER PICAR:
 Croquetes: de pollastre, rostit, bacallà o ceps

0.70€/ut.

 Delícies salades variades: de pernil dolç i 
formatge, tonyina, paté i sobrasada 
(safata 500gr/±30ut.)  

24.50€/kg.

 Assortit de canapès: porcions de pa de motllo
elaborats amb tonyina, caviar, pernil dolç i 
formatge, pernil salat, marisc, paté, formatge
roquefort, salmó i sobrasada (30ut. ±570gr.)

65.00€/kg.

 Truita de patata i ceba a daus
18.00€/ut.

 Dàtils amb bacó
 Dàtils amb formatge fresc i nous

35.00€/kg.

COQUES DE RECAPTE:
Us presentem l’article d’elaboració pròpia ideal per a 
qualsevol celebració, per a compartir i per gaudir.

 D’escalivada (±650gr/ut.)
 De carbassó (±650gr/ut.)
 De tomàquet i anxova (±650gr/ut.)
 De ceba i formatge (±700gr/ut.)          

27.00€/kg.



FARCITS PER A COMPARTIR:
 Barra de neu vegetal: farcit amb maionesa, 

enciam, tomàquet, ou, olives i tonyina
(±800gr/ut.)

 Trena de brioix vegetal: farcit amb maionesa, 
enciam, tomàquet, ou, olives i tonyina
(±1kg/ut.)

 Trena de brioix nòrdica: farcit amb formatge fresc, 
tomàquet, cranc i salmó 
(±1kg/ut.)

 Pastís vegetal de tonyina: elaborat amb pa de 
motlle i maionesa i farcit d’enciam, ou, olives i 
tonyina
(±1,100kg/ut.)

 Pastís nòrdic: elaborat amb pa de motlle i formatge
fresc i farcit de salmó, cranc i tomàquet
(±1,100 kg/ut.)

PIZZES:
Us presentem un producte clàssic italià, elaborades amb
la nostra recepte tradicional. Les trobareu a les nostres
botigues i són un èxit en qualsevol àpat.

 Daus de pizza de tonyina
 Daus de pizza de pernil dolç i formatge
 Daus de pizza de bacó
 Daus de pizza vegetal 

24.50€/kg.



MONTADITOS bascos:
Us presentem el nostre gourmet ideal per a qualsevol ocasió
especial, amb familia, amics, treball o event social. 

 D’escalivada 2.05€/ut. 
 De salmó 2.15€/ut.
 De truita de patata i ceba 2.05€/ut.
 De cranc 2.15€/ut.

FARCITS INDIVIDUALS:
Selecció d’exclusives peces elaborades al nostre obrador i 
farcides al vostre gust. Safates pel teu aperitiu, berenar o 
pica pica.

 Brioixet farcit de pernil salat, pernil dolç, 
llonganissa o formatge 1.80€/ut.

 Brioixet farcit de pernil dolç i formatge 1.90€/ut.
 Croissanet farcit de pernil salat, pernil dolç, 

llonganissa o formatge 2.05€/ut.
 Croissanet farcit de salmó o fomatge brie

amb sobrassada 2.15€/ut.
 Xapata farcida de pernil salat, pernil dolç, 

llonganissa o formatge 1.80€/ut.
 Xapata farcida de pernil dolç i formatge o 

formatge brie i sobrassada 2.15€/ut.
 Pito de llavors farcit de tonyina 2.05€/ut.
 Pito de llavors farcit de salmó o formatge brie

i sobrasada 2.15€/ut.
 Pito de llavors vegetal amb maionesa, 

enciam, tomàquet, ou, olives i tonyina 2.10€/ut.



POSTRES
I MÉS

A Forn Armengol ens
agraden els detalls, 
sorprendre a algú
especial i deixar-vos 
un bon record.

Us presentem els
articles ideals per 
ajudar-vos a 
gaudir dels
intants especials, per 
a tú i per
les persones 
amb qui els
compartireu.

Articles elaborats
artesanalment i 
perfectes per a 
qualsevol ocasió
especial.

***



DOLÇOS INDIVIDUALS:
 Reposteria de full i fruites variades

(safata ±500gr.) 37.00€/kg.

 Lioneses variades de nata, trufa i crema 
(safata de ±300 gr.)                                   39.95€/kg.

 Rebosteria dolça selecta
49.95€/kg.

 Tocinets (safata de 15 tocinets ±600gr.)
 Trufes (safata de 15 trufes ±350gr.)

49.95€/kg.

 Mousse individual (taronja, maduixa, o llimona)
4.05€/ut.

 Broquetes de fruita amb xocolata
(maduixa, kiwi, meló i pinya) 2.50€/ut.

PER A COMPARTIR (a pes):
 Pastissos (massini, sacher, selva negra…)
 Mousses (llimona, maduixa, xocolata…)

39.95€/kg.

 Banda o números de full i fruites variades
37.00€/kg.

 Croissant gegant (també amb xocolata)
24.00€/kg.



BEGUDES I CAFÈS:
 Termo de café (10/15 pers.)                           16.00€/ut.
 Termo de café (20/25 pers.)                      26.00€/ut.
 Termo de llet (10/15 pers.)                  12.00€/ut.
 Termo de llet (20/25 pers.)                     22.00€/ut.
 Aigua 33 cl.                                               1.35€/ut.
 Aigua 1,5l.                                                        1.90€/ut.
 Coca-cola o Fanta 33 cl.                                  2.05€/ut.
 Coca-cola o Fanta 1,25l.                                  2.80€/ut.
 Sucs (prèssec, pinya o taronja)                          2.25€/ut.
 Sucs 1 l. (prèssec, pinya o taronja)                    2.95€/ut.
 Cervesa 1/3 2.15€/ut.
 Cervesa Xibeca 1l. 2.95€/ut.
 Cava Brut Anna de Codorniu 15.95€/ut.
 Cava Brut Nature Roger de Flor                        7.95€/ut.

XOCOLATADES:
Per a grups grans i petits, per esmorzar o berenar. Xocolata
desfeta pensada per a compartir amb familiars o amics per a 
qualsevol tipus de celebració o reunió. Recepta propia 
elaborada a la nostra pastisseria i per encàrrec.

 TERMO DE XOCOLATA DESFETA
(1 termo ±100 pers.)

16.00€/l.

Avís: La xocolata s'entrega en termos, pels que haureu de deixar una 
fiança de 20.00€ en efectiu/per termo, que se us abonarà un cop es 
retornin a qualsevol de les nostres botigues Armengol. El termo de 
xocolata desfeta no inclou material.



COMPLEMENTS
I SERVEIS

A Forn Armengol 
volem facilitar-vos les 
vostres celebracions.

Tot seguit trobareu la 
nostra llista de 
material que podeu
adaptar a les vostres
celebracions.

Ecològic i/o 
reciclable, tú tríes 
quin serà el que més
et convé i nosaltres
t’ho facilitarem.

Vestim la teva festa, 
reunió o event.

***



MATERIAL i SERVEIS:
 Tovallons de paper sense càrrec
 Tovallons de roba                           2.20€/ut.
 Tovalles de paper 3.00€/ut.
 Tovalles de roba                            21.00€/ut.
 Gots de cartró 1.70€/10/ut.
 Gots de vidre 0.55€/ut.
 Copes de cava PLA                          0.60€/ut.
 Copes de cava vidre 0.65€/ut.
 Coberts 0,60€/ut.
 Joc coberts PLA                               1.00€/ut.
 Cubiteres 6.50€/ut.
 Taules 14.75€/ut.
 Cadires 5.50€/ut.
 Dia laborable                       190.00€/cambrer
 Vigília de festiu o festiu 275.00€/cambrer

PORTS:
 Tranport a Sabadell *                   17.00€/ut.
 Transport a Rodalies**                33.00€/ut.
 Transport a Barcelona                  45.00€/ut.
 Transport a altres zones consultar



Per a qualsevol dubte o qüestió
sobre algún del nostres productes, 
o bé en cas d’intoleràncies o 
necessitats especials, feu-nos arribar 
la vostra consulta a l’adreça de correu
info@fornarmengol.cat o bé trucant
a les nostres oficines al número
937161713 de dilluns a dissabte
de 9:00 a 14:00h. 
i us farem arribar tota la 
informació que necessiti.

1.* Per a comandes superiors a 80.00€ no es cobra 
desplaçament, excepte si hi ha servei de recollida de material 
(en aquest cas es comptarà com si fos 1 desplaçament)
2.**Per a comandes superiors a 160.00€ no es cobrarà
desplaçament, excepte si hi ha servei de recollida de material 
(en aquest cas es comptarà com si fos 1 desplaçament)
3. El servei de recollida de material en un servei cal 
comptar-lo com a 1 desplaçament.
4. El servei de muntatge de les taules té un increment de 
10.00€, que en cas de desmuntatge es comptarà per valor 
doble (20.00€).


