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Te:
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Monodosis de tes per servir freds. De fàcil preparació i
disponibles en varis sabors.
Ideals per les tardes d'estiu.

Dipositar 200cl d'aigua en una coctelera.
Afegir 3 glaçons de gel i la monodosis del sabor desitjat.
Agitar enèrgicament durant 30 segons
Ja tenim el te llest per servir.

PREPARACIÓ:

monodosis
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Amb més de 75 anys d'història, els gelats de Xixovic són
sinònim d'artesania i tradició

Gelats
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També oferim te fred a granel, perquè triïs la forma que més
s'adapta a tu.  

Te: granel
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Mojitos
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A quin no li ve de gust un bon Mojito ben fresquet? Ara els pot
oferir als teus clients de forma fàcil i amb un sabor excelent. 

Clàssic
Maduixa
Meló
Síndria

Violeta
Mango
Maracuyá

Omplir el vas amb gel picat, afegir 4cl (un xupito) de qualsevol dels Mojitos, afegir 4cl de Ron.
Acabar d'omplir amb aigua amb o sense gas. En cas d'elaborar Mojitos sense acohol, s'ha de
duplicar la quantitat de Mojito. 

En una màquina de granissat de 6 litres, afegir 4 litres d'aigua. Afegir 1,5 litres del mixers de
Mojito. Rectificar amb aigua si el sabor encara fos massa intens. 

En una màquina de sorbets de 6 litres, elaborar 4 litres de granisat amb gelat neutre o sobret de
llimona. Quan comeni a adquirir textura de sorbet, afegir 750 cl del mixers de Mojito i 1 litre de
cava. 

PREPARACIÓ:

Mojito tradicional

Granisat de Mojito

Sorbet de Mojito
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Orxata
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Orxata de xufa 100%.
Producte concentrar i pasteuritzat, sense colorants ni
conservants.

PREPARACIÓ
Orxata líquida
- 1 litre de concentrat d'orxata.
- 4 litres d'aigua.

OFERTA LLANÇAMENT
Per la compra de 12 ampolles
d'orxata de xufa, li regalem un Totem
"Orxata de Xufa"

La orxata és una beguda molt refrescant i al mateix temps
nutritiva, amb un gran contingut energètic, rica en minerals
i vitamines, entre els que destaquen el fòsfor i el potassi.

Ara la pots oferir als teus clients de manera fàcil i còmode

Granissat d'orxata:
-  litre de concentrat
d'orxata de xufa
- 3 litres d'aigua


