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CHRISTMAS DREAMS   

18€

Capsa de bombons Baixas de diferents 
sabors amb decoració nadalenca.

3 LINGOTS

36€

Capsa de 3 lingots de torrons exclusius Baixas:   
de iogurt i gerds, de praliné de pistatxo i onna  

(trufat de xocolata). 

35€

Torró de l’esperança i de l’amistat on hi 
estan presents els cinc continents.

 
L’anell està farcit de praliné d’ametlla i 

cacauet, amb trossets de pistatxo, 
macadàmia, pipes i cruixent d’arròs. 

El Planeta terra és un Trufat 
de xocolata.

TORRÓ AÏNNA

Aïnna guarda al seu interior un praliné  
lleugerament torrat d’ametlles i avellanes 

dins d’un cruixent blat de moro torrat.
 

Dolç i salat es barregen amb la subtilesa 
d’una esgarrifança. 

El torró representa les formes sensuals i 
suggestives del moviment del mar.

30€

UNIVERSAL 
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24€

Capsa Estrella amb assortiment d’ametlles 
i avellanes suïsses, catànies, boles de 

gerds, canigós,...

CAPSA  GLASS

75€

Torró Onna petit: Trufat de xocolata 70 % cacau
Torró petit de pistatxo: Praliné de pistatxo, 

ametlla i avellana. 
+

Ampolla de vi de Glass de Gramona:  Vi blanc 
dolç elaborat amb raïm congelat, ideal per 

postres, formatges i foies. 

CAPSA ESTRELLA

110€

CAPSA 2 CAVES 

Capsa amb 2 ampolles de Cava Brut Nature 
Ravella elaborat segons el mètode 

tradicional, a partir de les varietats Xarel.lo, 
Macabeu i Parellada.

+
Torró gran de Praliné d’ametlla 

Torró gran Metropoli (torró de xocolata 
amb llet amb fruita de la passió).

Polvorons

48€

Capsa Avet amb assortiment d’ametlles 
i avellanes suïsses, catànies, boles de 

gerds, canigós,...

CAPSA AVET
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BAIXAS BARCELONA
C/ Muntaner, 250
08021 Barcelona

COMANDES FINS EL 15 DE DESEMBRE

Per més informació : 
serveis@baixas.es

Telèfon: 93 209 25 42
Whatsapp: 616 33 53 53

Preus amb i.v.a inclòs

120€

Panettone
Torró gran cruixent de neula

Torró gran de xocolata Baixas amb avellana
Rajola de xocolata de fruita de la passió

Rajola de xocolata de kikos
+

1 ampolla de cava 
Brut Nature Gran Reserva Juvé&Camps 

Reserva de la Familia 

PANETTONE

140€

CAPSA GENIAL

Torró gran de praliné d’ametlla
Torró gran Onna: trufat de xocolata

Torró gran Metropoli: xocolata amb llet i fruita 
de la passió.

+
Assortiment de neulons, pinyons,

ametlles d’Alcoi, ametlles i avellanes suïsses. 

179€

DOLÇ I  SALAT  

Torró petit de chesse cake 
Torró gran Onna (trufat de xocolata)

Torró gran Ainna 
Pack de Neules 25 unitats
Bloc de Foie d’ànec Rougié

Melmelada Can Blanc
Bonítol del Nord amb oli d’oliva

Cava Gramona Brut Imperial 
Vi negre Can blau D.O Montsant
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