
CARROT CAKE 
Tort cu blat de morcovi, nuci, scorțișoară, 
cardamom și ghimbir, cu cremă de brânză și 
frișcă naturală 
 
BAKED APPLE CAKE 
Tort cu mere și nuci coapte, și blat însiropat, 
vișine din dulceață, piersici, frișcă naturală și 
decor cu afine
 
PAVLOVA FOREST FRUITS 
Tort cu blat din bezea, cremă cu mascarpone, 
vanilie și frișcă naturală și fructe de pădure
 
PAVLOVA CHOCOLATE 
Tort cu blat din bezea și ganache de ciocolată 
neagră
 
OREO CAKE 
Tort cu blat ciocolătos, mousse de ciocolată 
albă și creamcheese cu biscuiți oreo, ganache 
de ciocolată
și decor cu biscuiți 
 
KINDER CAKE 
Tort cu blat umed de ciocolată, mousse alb 
din frișcă naturală, glazură de ciocolată și 
decorațiuni Kinder
 
DUO MOUSSE
Tort cu blat cacao însiropat, mousse de 
ciocolată neagră, mousse de ciocolată albă și 
ganache de ciocolată
 
 
PROFITEROL CAKE
Tort cu choux-uri cu cremă de vanilie, choux-
uri cu cremă de ciocolată, mousse de fructe de 
pădure,
ganache de ciocolată și decor cu fructe
 
CHOCOLATE MASCARPONE
Tort cu blat ciocolătos, mousse cu  ciocolată 
albă și mascarpone, ganache de ciocolată și 
fructe de pădure
 
CHOCOLATE RASPBERRY
Tort cu blat ciocolătos, mousse de  ciocolată 
albă cu inserție de zmeură, mousse de 
ciocolată neagră,
ganache de ciocolată neagră și zmeură
 
ORANGE CHOCOLATE
Tort cu blat ciocolătos, mousse de ciocolată cu 
inserție de orange curd, mousse de portocale și
ganache de ciocolată

COFFEE CARAMEL FUDGE
Tort cu blat ciocolătos, mousse de ciocolată cu 
inserție de caramel, mousse de cafea, 
ganache de ciocolată, décor cu fructe de 
pădure și caramel fudge
 
CARAMEL & NUTS CAKE
Tort cu blat cu nucă, mousse de caramel, 
mousse de cafea, décor cu dulce de leche și 
nuci
 
TIRAMISU CAKE
Tort cu blat alb pișcot însiropat cu cafea 
și rom, mousse speciality coffee, mousse 
zabaglione
cu mascarpone și frișcă naturală
 
TOSCA 
Tort cu blat alb cu mac, cremă de vanilie cu 
unt, biscuiți însiropați în cafea și ganache de 
ciocolată
 
MANGO COCONUT
Tort cu blat alb cu fulgi de cocos, mousse de 
mango cu inserție de mango și mousse de 
cocos
 
FOREST FRUIT
Tort cu blat alb însiropat, mousse de fructe de 
pădure, inserție cremă de vanilie, coulis de 
fructe
și decor cu fructe de pădure
 
VANILLA MASCARPONE
Tort cu blat alb cu fructe de pădure, mousse cu 
frișcă naturală, ciocolată albă și mascarpone,
cremă de vanilie și fructe de pădure
 
LEMON RASPBERRY CAKE
 Tort cu blat alb cu zmeură, mousse de 
ciocolată albă cu zmeură, mousse de lămâie  
cu inserție de lemon curd, coulis de zmeură
 
TORT CIFRA
Tort cu blat din foi cu miere, mousse de 
ciocolată albă cu mascarpone, décor cu 
macarons, flori naturale, 
bezele, fructe de pădure

Torturi
Greutate minimă ~1,5kg
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APPLE CAKE 
Tort cu blat cu mere coapte, mousse cu 
creamcheese, frișcă naturală și mascarpone, 
îndulcit cu miere
 
CARROT CAKE 
Tort cu blat cu morcov și scorțișoară, mousse 
cu creamcheese, frișcă naturală și mascarpone, 
îndulcit cu miere
 
CAROB BERRY
Tort cu blat cu pudră de roșcove și mousse de 
fructe de pădure îndulcit cu miere, coulis de 
fructe de pădure și decor cu fructe

VANILLA CHOUX 
Tort cu choux-uri umplute cu cremă de vanilie, 
mousse de fructe de pădure îndulcit  cu miere, 
coulis de fructe de pădure și decor cu fructe
 
HONEY MASCARPONE
Tort cu foi cu miere, cremă albă cu frișcă 
naturală, mascarpone și miere, decor cu fructe 

Torturi fără zahăr
Blaturile pentru torturile fără zahăr sunt îndulcite cu fructe și legume: 
banane, piure de mere, curmale, morcov, cartof dulce. 

Cremele pentru torturi pot fi îndulcite cu miere, sirop de agave, sirop de 
arțar, pastă de curmale, zahăr din flori de cocos 

Greutate minimă ~1,5 kg
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Tarte și prăjituri
TARTE CU FRUCTE
Greutate minimă ~ 1.2 kg
Tartă cu rubarbă și căpșuni (de sezon, 
primavara - vara)
Tartă cu piersici, afine și migdale
Tartă cu mere, pere, gutui și vanilie
Tartă crumble cu mere și nuci coapte
Tartă cu dovleac copt (de sezon, toamna - iarna) 

 
MINI TARTE
Comandă minimă cutie 16 tarte
La alegere 2 sortimente
 
Tarte cu vanilie și fructe de pădure
Tarte cu zmeură și ciocolată albă
Tarte cu lemon – orange curd și meringue
Tarte cu mango și ciocolată albă   
Tarte cu fistic și zmeură
Tarte cu ciocolată neagră și portocală confiată
Tarte cu ciocolată, banane și alune de pădure
Tarte cu ciocolată neagră și trufă de ciocolată
Tarte cu ciocolata si fructe de padure
Tartă cu ciocolată și caramel sărat
Tartă cu speciality coffee și frișcă naturală
 
Tartele pot fi realizate și mari 

MINI ECLERE
Comandă minimă cutie 20 buc
La alegere 2 sortimente
 
Ecler cu ciocolată albă cu zmeură, coulis de 
zmeură și fistic
Ecler cu vanilie, frișcă naturală, căpșuni , 
lavandă și afine
Ecler cu speciality coffee, dulce de leche și 
alune de pădure
Ecler cu ciocolată și ganache de ciocolată
Ecler cu lemon – orange curd și meringue
Ecler cu fistic și ciocolată albă
Ecler cu mango și ciocolată albă

MINI PAVLOVA
Comandă minimă cutie 12 buc
1 Sortiment la alegere
 
Pavlova cu vanilie, frișcă naturală cu 
mascarpone și fructe de pădure, căpșuni
Pavlova cu mousse de ciocolată și fructe de 
pădure, căpșuni
Pavlova cu lemon – orange curd și fructe 
(mandarine, zmeură, coacăze)

MINI CUPCAKES
Comandă minimă cutie 12 buc
1 Sortiment la alegere
 
Cu blat de carrot cake si crema de branza 
Cu blat cu lamaie si mac si crema de protocale 
Cu blat alb de pandispan si iaurt, afine si 
crema de branza 
Cu blat de cacao si ganache de ciocolata 
neagra 
Cu blat de cacao si ganache de ciocolata alba 
Cu blat de cacao si crema cu fructe de padure
 
CHEESECAKE 
Cheesecake cu fructe de pădure 
Cheesecake cu dulce de leche (caramel)
Cheesecake cu lemon – orange curd 

BROWNIE
Simplă – cu ganache de ciocolată
Cu nuci 
Cu zmeură
Cu dulce de leche (caramel)
 
TOSCA
(prajitură cu blat alb cu mac, cremă de vanilie 
cu unt,
biscuiți însiropați în cafea și ganache de 
ciocolată neagră)

BABKA 
Cu ciocolată și vinars
Cu ciocolată , nucă și vinars
Cu ciocolată, portocală bio și Grand Marnier
Cu dulce de leche și fleur du sel (caramel 
sărat)
 
PASCĂ                              
aluat dospit de cozonac și umplutură de 
brânză de vaci, aromată cu vanilie și stafide
 
COZONAC TRADIȚIONAL  
La alegere: cu nucă, cacao, rahat, stafide, mac
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QUICHE-URI 
Greutate ~1.3 kg
Posibilitate feliere 12-16 felii
 
QUICHE CU SPANAC ȘI BRÂNZĂ
Aluat de tartă cu unt, spanac, ouă, brânză, ceapă verde, busuioc, roșii uscate, oregano și piper
 
QUICHE CU BRÂNZĂ ȘI ROȘII CHERRY 
Aluat de tartă cu unt, brânză, ouă, ceapă verde, roșii cherry, busuioc, oregano, piper
 
QUICHE CU ZUCCHINI, ARDEI COPT ȘI BRÂNZĂ  DE CAPRĂ
Aluat de tartă cu unt, brânză, zucchini, ardei copt, usturoi, ouă, busuioc, oregano, piper
 
QUICHE LORRAINE 
Aluat de tartă cu unt, brânză, ouă, smântână, emmental, bacon, ceapă verde, nucșoară, piper
 
QUICHE CU SOMON ȘI BROCCOLI 
Alua de tartă cu unt, ouă, smântână, somon afumat, ceapă verde, usturoi și broccoli
 
 
 
CHOUX-URI CU SOMON ȘI CREAMCHEESE 
Comanda minimă 15 buc
 
EMPANADAS CU CARNE DE VITĂ 
Comanda minima 15 buc

EMPANADAS CU SPANAC/ BRÂNZĂ/ MIX 
Comanda minima 15 buc
 
MINI BURGERI CU CARNE DE VITĂ 
Comanda minimă 15 buc
 
 
SĂRĂȚELE CU PARMEZAN  
Cu mac, susan sau chimen
Gramaj Cutie 800 g

Sărate
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