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L’ESMORZAR DE CAL TUSET
Cal Tuset vol que comencis tots els dies amb energia 
i com un autèntic gourmet, i per això t’ofereix els 
“packs esmorzar”, petits i alhora grans plaers que no 
et pots perdre! Visita la nova magdaleneria i gaudeix 
dels esmorzars més variats!

CAL TUSET
C. Sant Pere, 27 · Terrassa
Tel. 93 127 85 04 · www.caltuset.com
www.facebook.com/caltusetterrassa 
@caltuseterrassa

La història de Cal Tuset, no obstant, 
arrossega un gran bagatge. Es tracta d’un 
negoci promogut per la família Tuset que 
va néixer a Castellfollit de la Roca i que, 
posteriorment, ha anat creant el seu pro-
cés d’expansió a través de franquícies. El 
nou establiment de Terrassa, que va obrir 
les portes ahir divendres 27 d’abril, és una 
nova franquícia, creada  amb gran il·lusió. 
Els seus 4 propietaris (la Marina Bornas, 
l’Ester Leal, l’Abel Romero i el David Ló-
pez) destaquen l’empenta que han dipo-
sitat en aquest projecte i les ganes de fer 
gran el seu servei i els seus productes de 
qualitat. Cal Tuset està en un lloc cèntric, 
ideal per passar una estona amb els amics 
o familiars i gaudir de l’exclusiu produc-
te estrella: la magdalena. Però molt més 
enllà de l’actual moda emergent pels 
cupcakes i els muffins, les magdalenes de 
Cal Tuset estan elaborades a partir d’una 
recepta tradicional, combinades amb els 
productes més saborosos per fer-ne plaers 
exquisits. Destaquen 24 tipus diferents 
de magdalenes farcides i recobertes de 
xocolata, poma, nous, crema, melmela-
da de maduixa i altres productes de gran 

qualitat. 24 especialitats i sabors diferents per a molts 
moments únics que sempre serviran d’excusa per 
menjar-ne una: a l’hora d’esmorzar, mentre llegim 
el diari, després del gimnàs, per matar el cuquet, per 
una primera cita o per trencar la rutina, entre altres.  

A Cal Tuset no només tenen magdalenes sinó que 
també serveixen plaers salats, com ara petites pizzes 
i entrepans per completar un bon esmorzar o bere-
nar.  Tot això es pot degustar en una acollidora sala 
del mateix establiment, completant aquest maridatge 
amb una tassa de te, un bon cafè, una xocolata calenta 
o un suc. Si es desitja, es poden empaquetar les mag-
dalenes en caixes de 6 unitats per emportar i menjar 
a casa per postres o per alguna celebració especial. 

CUBELL 
ESCOMBRARIES 
MOD. SOUP 20L  

>> Un disseny divertit per a la
cuina.

 � Preu: 38,90 €
 � Venda: MILAR PALOMA  

Major, 12 · Ample, 26 · Terrassa
Tel. 93 780 13 22

LAVAVAJILLAS BOSCH

 � Preu: 375 €
 � Venda: FACTORY DE ELEC-

TRODOMÉSTICOS · Ctra. Ole-
sa, 117 Pk. Caprabo Roc Blanc 
Tel. 93 788 03 91

PREPARADOR SUSHI

>> Perfect Roll, molt fàcil de fer 
servir i de netejar.

 � Preu: 10,95 €
 � Venda: MILAR PALOMA  

Major, 12 · Ample, 26 · Terrassa
Tel. 93 780 13 22

Cal Tuset
La nova magdaleneria de la ciutat

A Cal Tuset ens agraden les magdalenes! Aquest és 
el missatge bandera de la recent inaugurada mag-
daleneria Cal Tuset de Terrassa, una botiga que té 
com a especialitat les magdalenes, un producte tan 
tradicional com, actualment, innovador, que farà les 
delícies de tots aquells que les tastin. 

Ja eren molt conegudes a Castellfollit de la Roca i 
els propietaris de Cal Tuset Terrassa les havien tastat 
i meravellat pel seu gust: “ens encantaven i sabíem 
que un producte tan autèntic i característic com la 
magdalena, barrejat amb sabors tant diferents, era 
ideal pels terrassencs. Es tracta de combinar tradició 
i innovació en una gran magdalena”, confessen els 4 
amics de Terrassa emprenedors d’aquest negoci. 


