
Асортимент начинок тортів

Начинки тортів

Ягідне суфле:
Тонкий ванільний бісквіт, вершкове суфле, ягідне желе
Малиновий пунш:
Торт-суфле на основі сиру Маскарпоне з лікером Бейліс, малиновим кюлі на шоколадній 
основіШоколадний мус-праліне:
Шоколадний бісквіт, шоколадний мус з амаретто, праліне, фундук та мигдаль
Естерхазі:
Тонкі білкові коржі з волоським горіхом, заварний карамельний крем, ганаш на основі 
білого шоколаду, мигдальні пластівці
Шоколадно-карамельний торт з кеш'ю

Шварцвальд:
Шоколадний бісквіт з вишнево-вершковою начинкою і шоколадними дропсами

Медовик зі сметаним кремом

Кармеліта:
Шоколадна основа, вершкове суфле, родзинки, курага, чорнослив і волоський горіх
Моне:
Ніжні пісочні коржі з бізе та арахісом, масляний карамельний крем з вареним згущеним 
молокомПерсикове суфле:
Ванільний бісквіт, пташине молоко, консервований персик
Творожно-малиновий торт:
Шоколадний бісквіт, сирно-вершкове суфле з малиною
Грушевий торт з сиром Дорблю:
Шифоновий бісквіт, вершковий крем з горгонзоли і грушею в білому вині
Баунті:
Шоколадний бісквіт з кокосовим молоком, ромом та кокосовою начинкою

Класичний Наполеон з заварним кремом

Торт суфле Манго-маракуйя:
Тонкий ванільний бісквіт, вершкове манго-Суфі, кюлі на основі пюре маракуйя
Торт Снікерс:
Шоколадний бісквіт, вершково-карамельний крем з арахісової пасти, солоним домашнім 
крекером, арахісомПразький торт:
Шоколадно-карамельний бісквіт, вершково-шоколадний крем з карамеллю та коньяком
Арахісовий торт:
Тонкі пісочні коржі з арахісом, ніжний вершково-карамельний крем, арахісовий 
карамельний грильяж
Шоколадний бісквіт з вишнею, вершковий крем з чорносливом

Вишневий мус:
Тонкий шоколадний бісквіт, ніжне вишневе суфле і шоколадна глазур
Горіхове бізе:
Ванільний бісквіт, хрустке горіхове бізе, масляний крем зі згущеним молоком
Грильяжний торт:
Шоколадний бісквіт-брауні, солона карамель, фундучний штрейзель
Ескандер:
Шоколадний бісквіт, карамельна, мікс сухофруктів, масляний крем, варене згущене молоко
Торт Кураж:
Шоколадний бісквіт, пісочні коржі з бізе, ніжне поєднання вершкового і сметанним кремом
Лимоний торт:
Тонкий ванільний бісквіт, вершкове суфле, лимонний курд, лимонний гляссаж
Трюфельний торт:
Шоколадна основа Брауні, вершкове суфле пломбір на основі білого шоколаду
Маковий торт:
Маковий ванільний бісквіт, крем-ганаш на основі білого шоколаду, мигдальні пластівці
Творожно-абрикосовий торт:
Пісочна основа, ніжна начинка з сиру, вершків та абрикос
Альверо:
Шоколадна основа з чорносливом, волоським горіхом і вершково-шоколадним суфле
Італійський горіховий:
Тонкі хрусткі горіхові коржі-бізе покриті шаром шоколаду та вершковий крем

*Меню та фото э прикладом. За персональным прорахунком звертайтесь до менеджера


