Torty ze smakiem

- PREMIUM

1. Ajerkoniak – czekolada ( biszkopt ciemny przełożony śmietaną czekoladową, biszkopt jasny
skropiony ajerkoniakiem, śmietana z ajerkoniakiem)
2. Ambasador (biszkopt jasny, śmietana z czekoladą ,śmietana z rodzynkami i orzechami)
3. Bożonarodzeniowy (biszkopt jasny, śmietana o smaku korzennych ciasteczek „spekulatius” z
bakaliami, poncz rumowy)
4. Bueno ( biszkopt jasny i ciemny, krem bueno, śmietana cappuccino z wiśniami.
5. Donatello (biszkopt ciemny i jasny, krem kokosowy z chrupiącym wafelkiem, żurawina, śmietana
czekoladowa)
6. Rafaello ( biszkopt jasny, bita śmietana z białą czekoladą i wiórkami kokosowymi, prażone
migdały, chrupka)
7. Kapitański (biszkopt jasny i ciemny, biszkopciki okrągłe nasączone kawą, krem z ajerkoniakiem,
bita śmietana.)
8. Kukis (biszkopt jasny i ciemny, chrupka czekoladowa, żurawina, śmietana o smaku biszkopcików,
śmietana czekoladowa)
9. Opera ( biszkopt ze zmielonymi migdałami, ganasz czekoladowy, krem kawowy )
10. Malakow ( paski biszkoptu układane naprzemiennie, poncz kawowy z rumem, śmietana z serkiem
mascarpone i z uprażonymi płatkami migdałowymi)
11. Marcepanowy (biszkopt jasny, krem marcepanowy z alkoholem, dżem morelowy, warstwa musu
czekoladowego)
12. Mocca z pomarańczą( biszkopt ciemny, chrupka czekoladowa, frużelina pomarańczowa, śmietana
z kawą, śmietana z serkiem mascarpone)
13. Makowy (ciasto makowe, bita śmietana cytrynowa lub kawowa)
14. Makowy z ajerkoniakiem (ciasto makowe, śmietana z ajerkoniakiem, biszkopt nasączony
ajerkoniakiem)
15. Orzechowy (biszkopt orzechowy, śmietana z orzechami)
16. Orzech-cappuccino (biszkopt orzechowy, bita śmietana cappuccino z rumem)
17. Orzechowy z kajmakiem (biszkopt orzechowy, bita śmietana z kajmakiem)
18. Royal (biszkopt jasny i ciemny, śmietana z czekoladą, chrupka czekoladowa, mus malinowy)
19. Szkocki (biszkopt ciemny, i jasny, mus czekoladowy z Whisky, poncz z Whisky, mus czekoladowy
z kawą)
20. Truflowy (biszkopt ciemny, śmietana czekoladowa, poncz czekoladowo-rumowy, wiśnie w
alkoholu, miksowane rodzynki w rumie)
21. Pralinowy (, ciasto czekoladowe, biszkopt jasny, chrupka, ganasz z białej czekolady z alkoholem,
śmietana czekoladowa)

22. Piernikowy z pomarańczą (biszkopt ciemny z przyprawą korzenną, śmietana z czekoladą, śliwki
w alkoholu, orzechy, mus pomarańczowy)
23. Piernikowy z gruszką (biszkopt ciemny z przyprawą korzenną, śmietana z czekoladą, śliwki w
alkoholu, gruszka prażona, śmietana jasna z cynamonem)
24. Rocher ( biszkopt ciemny, warstwa czekoladowego kajmaku z orzeszkami arachidowymi, śmietana
czekoladowa, śmietana z serkiem mascarpone).
25. Mon cheri (biszkopt ciemny i jasny, śmietana mocno czekoladowa, nadzienie wiśniowe, krem
marcepanowy z alkoholem)
26. Cherry (biszkopt ciemny, śmietana czekoladowa z mascarpone, nadzienie wiśniowe, śmietana z
mascarpone, wiśnie w alkoholu)
27. Maracuja (biszkopt jasny i ciemny, mus maracuja, chrupka czekoladowa, śmietana o smaku
maracuja )
28. Malinowy z ajerkoniakiem ( biszkopt jasny przełożony śmietaną o smaku ajerkoniaku, piure
malinowe
29. Ciasteczkowy z truskawką (biszkopt jasny i ciemny, śmietana o smaku biszkopcików, śmietana
truskawkowa)
30. Biała czekolada z malinami ( biszkopt jasny, śmietana z serkiem mascarpone i białą czekoladą,
chrupka, mus malinowy )
31. Bąbelkowy (biszkopt jasny, śmietana z serkiem mascarpone i białą czekoladą, kuleczki z sokiem
owocowym)
32. Striaciatella ( biszkopt ciemny, śmietana z tartą czekoladą, banany, chrupka czekoladowa)
33. Owoce lata (biszkopt jasny, śmietana z serkiem mascarpone i białą czekoladą, owoce: banan, kiwi,
brzoskwinia, mandarynka, dodatkowo owoce sezonowe tj. truskawka czy malina)
34. Poranek ( jasne ciasto babkowe, mus brzoskwiniowy, śmietana z czekoladą, krem waniliowy )
35. Zmierzch ( ciasto czekoladowe, wiśnia, śmietana z czekoladą, śmietana z serkiem mascarpone, )
36. Premium Czekoladowa z wiśnią ( ciemny )
(ciasto czekoladowe, wiśnia, śmietana z czekoladą)
37. Premium Czekolada z porzeczką ( ciemny )
( ciasto czekoladowe, czarna porzeczka, śmietana czekoladowa )
38. Kukułka (biszkopt ciemny, nadzienie "kukułka" ( czekolada, kawa, alkohol) śmietana z
czekoladą, śmietana waniliowa, wiśnie )
39. Pomarańczowa Fantazja (ciasto zabarwione szpinakiem, mus pomarańczowy i truskawkowy,
śmietana delikatnie zaprawiona pomarańczą )

