
PASTISSERIA CABAL
Pastisseria Cabal, fundada per Josep M. Cabal i Civit, l’Abril del 1959.

En Josep M, amb tan sols 21 anys, es va posicionar al capdavant d’un negoci en 
constant innovació, elaborant tot tipus de productes dolços i artesans. Amb el 
suport de tota la seva família van crear un pròsper comerç de més de 60 anys 
endolcint a tots els seus clients.

Amb la incorporació del seu fill, amb una formació diplomada com el millor 
alumne dels cursos de pastisseria, impartits a l’Escola del Gremi de Pastissers 
de Barcelona. Pare i fill van ser guardonats pel M. Hble. Sr. President de la 
Generalitat de Catalunya, Mestres Artesans. Preparats amb importants 
aptituds, succeeixen un negoci artesà d’alt reconeixement a la zona.

Situats des de fa 13 anys a l’artèria principal de l’Espluga de Francolí, al carrer 
Lluís Carulla 4, i gaudint d’un local completament equipat per poder executar 
la seva feina amb comoditat. Amb un servei de cafeteria i degustació amb 
zona WIFI, on gaudir d’un bon esmorzar o berenar i passar una bona estona de 
descans o bé fruir de bona companyia.
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Llistat de productes:

 Els Carquinyolis: Els Carquinyolis és la típica 
galeta de l’Espluga de Francolí i també el seu 
producte estrella. Els elaborem amb farina, sucre, 
ametlles i ous.

 Pastisseria en general: Al nostre obrador no 
oblidem les diades: panellets, torrons, neules, 
tortells, coques de llardons, bunyols de quaresma, 
mones, coques de St. Joan, pastissos, tortells, 
braços, lioneses i semifreds de tots els sabors. 
També elaborem un gran assortit d’aperitius 
salats: canapés, croissants vegetals, còctel, 
panadons, empanades i un sens fi de productes.

 Brioixeria: Croissants normals o de xocolata, 
ensaïmades, coques de brioix, magdalenes de tots 
els gustos o integrals, pasta de full amb poma, amb 
cabell d’àngel, crema. Tot fet a mà artesanalment.

 Pastisseria Personalitzada: Postres per 
celebracions o esdeveniments, fets amb les 
fórmules tradicionals i utilitzant únicament 
ingredients naturals. Utilitzant la matèria primera 
de màxima qualitat i productes de proximitat.

Fitxa de contacte:
Nom: Pastisseria Cabal

Adreça: C/  Lluís Carulla, 4

 43440 L'Espluga de Francolí,   

 Tarragona

Telèfon: 977 87 02 82

Mail: info@pastisseriacabal.com

Web: www.pastisseriacabal.com
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