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PansPans
Pa de motllePa de motlle                

400 g400 g

  Pa de pagès          Pa de pagès          

                                          200 g200 g

                450 g                450 g

   Pa d'entrepà         Pa d'entrepà      

  Peça de 120 gPeça de 120 g

    Torradetes    Torradetes    

Paquets de 4 torradetesPaquets de 4 torradetes

Bastonets (normals o de pipes)Bastonets (normals o de pipes)
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BrioixeriaBrioixeria

 Magdalenes               Magdalenes                                                                             Magdalenes de xocolata  Magdalenes de xocolata 
                                                                

                                             
                                              bossa 4 unit.  bossa 4 unit.

        

Canyes de crema         Canyes de crema                                     Triangle de milfulls  Triangle de milfulls        

         Tonyina         Tonyina
         Xocolata         Xocolata
          Pernil i formatge          Pernil i formatge

          ...          ...
        

Croissants      Croissants                      Coques d'ou                     Coques d'ou                   
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Coca de Crema           Coca de Crema                            Coca del Ripollès           Coca del Ripollès          

 Coca de full i pinyons      Coca de full i pinyons                                      Plum-cakes                 Plum-cakes                

          Xocolata
             Fruites

Melindros                           Melindros                                                                           Tartaletes de mil fulls Tartaletes de mil fulls             
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Pastes sequesPastes seques
Les  pastes  seques  són una de  les  especialitats  de  Forn Robiró  de  les  qualsLes  pastes  seques  són una de  les  especialitats  de  Forn Robiró  de  les  quals   
podem presumir d'aconseguir un gust i una textura gairebé idèntics a lespodem presumir d'aconseguir un gust i una textura gairebé idèntics a les   
nostres Daines de sempre.nostres Daines de sempre.
Aquestes  pastes  seques  s'elaboren  amb  herbes  aromàtiques  de  la  Vall  deAquestes  pastes  seques  s'elaboren  amb  herbes  aromàtiques  de  la  Vall  de   
Núria.Núria.
Podeu gaudir de les nostres Daines sense gluten en el format caixa, on hiPodeu gaudir de les nostres Daines sense gluten en el format caixa, on hi   
trobareu tota la selecció de Daines amb una ampolleta de ratafia de regal, otrobareu tota la selecció de Daines amb una ampolleta de ratafia de regal, o   
bé en bosses de 200 g.bé en bosses de 200 g.

Altres pastes sequesAltres pastes seques

Ulleres de pasta de full       Ulleres de pasta de full                                                                         Carquinyolis       Carquinyolis       
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PastisseriaPastisseria
Forn  Robiró  us  ofereix  un  gran  assortit  de  pastisseria:  des  de  pastissetsForn  Robiró  us  ofereix  un  gran  assortit  de  pastisseria:  des  de  pastissets   
individuals fins a pastissos d'aniversari, bateig, comunió, casament...individuals fins a pastissos d'aniversari, bateig, comunió, casament...
Trieu el vostre gust i nosaltres l'elaborem.Trieu el vostre gust i nosaltres l'elaborem.

Us oferim un gran ventall de pastissos per adaptar-nos als vostres gustos :Us oferim un gran ventall de pastissos per adaptar-nos als vostres gustos :
Nata, trufa, mantega, llimona, mousse de diferents gustos...Nata, trufa, mantega, llimona, mousse de diferents gustos...
Truqueu-nos i dieu-nos què us agrada. Truqueu-nos i dieu-nos què us agrada. 
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Pastisseria de temporadaPastisseria de temporada

Forn  Robiró  adapta  la  seves  elaboracións   a  la  temporada  festiva  delForn  Robiró  adapta  la  seves  elaboracións   a  la  temporada  festiva  del   
calendari. Elaborem els  calendari. Elaborem els  BunyolsBunyols per Quaresma i la  per Quaresma i la MonaMona per Paqua així per Paqua així  
com els  com els  PanelletsPanellets per  Tots  Sants  i  per  Nadal ampliem el  nostre  ventall per  Tots  Sants  i  per  Nadal ampliem el  nostre  ventall   
d'elaboracions  amb  d'elaboracions  amb  TorronsTorrons,  ,  Tortells  de  reisTortells  de  reis i   i  PanettonesPanettones per  tal  que  els per  tal  que  els  
celíacs puguin celebrar aquestes diades sense cap tipus de problema.celíacs puguin celebrar aquestes diades sense cap tipus de problema.
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Altres elaboracionsAltres elaboracions

Bases de pizza             Bases de pizza                                                                                    Pa ratllat       Pa ratllat      
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Forn Robiró és un negoci familiar amb més de 100 anys al servei del clientForn Robiró és un negoci familiar amb més de 100 anys al servei del client   
compromès amb la qualitat i l'artesania.compromès amb la qualitat i l'artesania.
Per a nosaltres és  un plaer poder oferir tots els nostres productes a tots elsPer a nosaltres és  un plaer poder oferir tots els nostres productes a tots els   
clients adaptant-nos sempre a les seves necessitats.clients adaptant-nos sempre a les seves necessitats.

Si teniu alguna proposta no ho dubteu, estarem encantats d'escoltar-vos iSi teniu alguna proposta no ho dubteu, estarem encantats d'escoltar-vos i   
posarem la nostra experiència al vostre servei per ajudar-vos.posarem la nostra experiència al vostre servei per ajudar-vos.

*Aquest catàleg és només una petita mostra de la nostra varietat de productes. Si el*Aquest catàleg és només una petita mostra de la nostra varietat de productes. Si el   
producte que busqueu no és al catàleg truqueu-nos i us informarem.producte que busqueu no és al catàleg truqueu-nos i us informarem.

** Totes les fotografies del catàleg són realitzades amb productes elaborats de manera** Totes les fotografies del catàleg són realitzades amb productes elaborats de manera   
artesana pels mestres artesans de Forn Robiró.artesana pels mestres artesans de Forn Robiró.


