Ceník
Název

průměr /
cena
rozm.

Složení

DORTY
Dort malina

2x vanilkový korpus,vanilk. krém, maliny v želé, obal.
mandlov. lupínky

24 cm

550 Kč

Dort lesní směs

2x čokoládový korpus, krém se zak. smetany s lesním
ovocem, ovoce v želé, obal. čokol. hoblinkami

24 cm

540 Kč

Dort borůvkový

2x čokoládový korpus, krém se zakys. smetany s
borůvkami, zdobené borůvk. v želé, čokol. hobl.

24 cm

550 Kč

Dort piňa colada

2x vanilkový korpus, kokosový krém s ananasem,
ananas v želé, zdobené kokos. hoblinkami

24 cm

540 Kč

Dort kubánský

čokoládový korpus, banány, čokol. šlehačka, čokol.
poleva, zdobené physalisem a čokol. hoblinkami

24 cm

540 Kč

Dort čokoeskymo

2x čokoládový korpus, kokosovo-čokol.krém, čokol.
poleva, zdobené kokos. hoblinkami

24 cm

540 Kč

Dort sacher

čokoládový korpus, meruňková marmeláda, čokol.
poleva, zdobené physalisem

24 cm

480 Kč

Dort švédský
mandlový

2x mandlový korpus, krokantový krém, zdobený
praženými mandl. lupínky

24 cm

480 Kč

Dort čoko-ořech s ořechovo-čokoládový korpus nalámaný a prolitý čokol.
višň. přelivem
ganáží, zdobený višň. přelivem a čokoládou

26 cm

580 Kč

Dort čoko-ořech
bílá čokoláda

ořechovo-čokoládový korpus nalámaný a prolitý bílou
čokol., zdobený přelivem z les.ovoce a bílá čok.

26 cm

580 Kč

Dort čoko-černý
rybíz

2xčokol.korpus,marmeláda z černého rybízu,krém z
čokolády 58% +č.ryb,čokol.poleva,zdobený čern.ryb.

26 cm

580 Kč

Dort ledová káva

2xčokol.korpus,krém z bílé čokol.29% a irské
kávy,zdob.irsk.krémem a čokoládou

26 cm

580 Kč

Dort Red Velvet

4xčervený red velvet korpus,vanilkový krém z
mascarpone,zdobený bílou čokoládou

26 cm

580 Kč

Dort Orange
Velvet

2xpomerančový korpus,krém z bílé čokol.s příchutí
pomeranče,proložený malinami,malin.přeliv

26 cm

580 Kč

Dort lanýžový

korpus z linec. těsta,lanýžový krém,zdobený
čokoládovou šlehačkou

26 cm

480 Kč

Dort Mozart

2xčokol.korpus s kousky čokolády, čokol.ganáž,
pistáciový marzipán,čokol.poleva zdob.pist. marzip.

26 cm

580 Kč

26 cm

560 Kč

Dort Raffaello

2xvanilkovo-kokos.korpus,krém z bílé čokol.s oplatkami
26 cm
a kokosem,zdob.kokosem+koule s mandlí

600 Kč

Dort Ferrero

2xšpaldový korpus,krém z čokolády s lísk.ořechy a
křupinkami,zdob.arašídy+koule s lísk.ořechy

600 Kč

Dort mrkvovoořechový

3xmrkvovo-ořechový korpus,náplň z bílé čokol.a
zakysané smetany,zdob.marzip.mrkvičkami

26 cm

CHEESECAKE
Cheesecake
karamel

korpus z linec. těsta, tvarohová náplň,zakysaná
smetana,zdobené karamelem a vlašskými ořechy

26 cm

550 Kč

Cheesecakes čoko korpus z linec. těsta, čokoládovo-tvarohová
s višněmi
náplň,zakys.smetana,zdobené višněmi v čokoládě

26 cm

550 Kč

Chessecake irský korpus z linec. těsta,tvarohová náplň s irským
krém
krémem,zdobené šlehačkou s irsk.krémem

26 cm

550 Kč

Cheesecake nugát

korpus z linec.těsta,tvarohovo-nugátová náplň s mletými
26 cm
mandlemi,zdob.mlet.mandl.

550 Kč

Cheesecake
ostružina

korpus z linec.těsta,tvaroh.náplň s ostružinovým
pyré,zdobené ostružinovým přelivem

26 cm

560 Kč

Cheesecake
mandarinka

korpus z linec.těsta,tvaroh.náplň s mandar.pyré, zdobené
26 cm
mand.přelivem,bílá čokol.+mandarinky

560 Kč

Cheesecake
zelené jablko

korpus z linec.těsta,tvaroh.náplň s jabl.pyré a čokol.
křupinkami,přeliv zel.jablko a čokol.zdobení

26 cm

560 Kč

Cheesecake
maracuja

korpus z linec.těsta,tvaroh.náplň s maracujovou
dření,maracujový přeliv

26 cm

580 Kč

Cheesecake
borůvka

korpus z linec.těsta,tvaroh.náplň s borůvkami,
borůvkový přeliv

26 cm

560 Kč

Cheesecake višeň

korpus z linec.těsta, tvaroh.náplň s višněmi, višňový
přeliv

26 cm

560 Kč

Cheesecake
limetka

korpus z linec.těsta, tvaroh.náplň s limetkovým
pyré,zdobené limetkovým přelivem

26 cm

560 Kč

Cheesecake kiwi

korpus z linec.těsta,tvaroh.náplň s kiwi,přeliv z
mixovaného kiwi + zdobené kiwi

26 cm

560 Kč

Cheesecake čoko- korpus z linec.těsta,čokoládová náplň se zakys.smetany
malina
prokládaná malinami,malin.přeliv

26 cm

560 Kč

Cheesecake
jahoda

korpus z linec.těsta,tvarohovo-jahodová náplň+kousky
jahod,jahodový přeliv

26 cm

550 Kč

Cheesecake
meruňka

korpus z linec.těsta,tvarohovo-meruňková náplň+kousky
26 cm
meruněk,meruňkový přeliv

550 Kč

Cheesecake lesní
ovoce

korpus z linec.těsta,tvarohovo-lesní ovoce náplň+kousky
26 cm
ovoce,přeliv z lesn.ovoce

550 Kč

Cheesecake
citron

korpus z linec.těsta,citronovo-tvarohová náplň,citronový
26 cm
přeliv, zdob.pomeranč.kůrou

550 Kč

