Cakes
● Замовлення на торти приймаються якнайменше за 3-7 днів до потрібної дати (в залежності від дати та завантаження)
● Додатковий декор (більше, ніж 3 макарон, квіти, велика гірка ягід, дерев’яний декор тощо) оплачується додатково
● Доставка по місту коштує від 60 грн в залежності від району (лівий берег, Оболонь - в середньому 100 грн); доставка за
місто розраховується індивідуально

ТОРТ

ЩО ВСЕРЕДИНІ?

ЯКИЙ ВІН?

ВАГА/
ДІАМЕТР

ВАРТІСТЬ,
грн

1.6-1.7 кг (20 см) /
2.3-2.4 кг (23 см)

750 / 1070

1.6-1.7 кг (20 см) /
2.3-2.4 кг (23 см)

750 / 1070

1.7 кг (22 см) /
2.5 кг (25 см)

740 / 1090

АБРИКОСОВИЙ БОБ
NEW

Горіховий бісквіт, тонкий хрусткий прошарок з
фундуком, свіже абрикосове желе зі шматочками
абрикосу, мус з молочним і карамельним
шоколадом та бобами тонка.

Мусовий торт, який поєднує
солодкий пряний та свіжий
фруктовий смак.

FLOWERS’ WHISPER/
ШЕПІТ КВІТІВ
NEW

Вершковий бісквіт з зеленим чаєм матча, суничний
крем з маскарпоне, грейпфрутове конфі, мус з
жасминовим чаем, дзеркальна глазур.

Мусовий, ніжний, свіжий,
цікавий.

Вологий шоко бісквіт в основі, апельсиновий крем,
желе з маракуї та апельсину, насичений мус на
чорному шоколаді, шоколадна дзеркальна глазур.

Мусовий, насичений, вдало
поєднує інтенсивність
чорного шоколаду та
яскравість фруктів.

ЯГІДНИЙ МОХІТО
NEW

Бісквіт Pain de Genes, ягідне кулі, м’ятно-лаймовий
мус, дзеркальна глазур.

Мусовий, ніжний, свіжий,
літній.

1.6-1.7 кг (20 см) /
2.3-2.4 кг (23 см)

710 / 1010

КОФЕЇН

Бісквіт джоконда с грецьким горіхом, хрусткий шар
з хрусткою вафлею та арахісовою пастою, кавове
кремю, мус з молочним шоколадом, дзеркальна
глазур.

Мусовий, з молочним
шоколадом та кавовими
нотами, досить насичений,
але ніжний.

1.6-1.7 кг (20 см) /
2.3-2.4 кг (23 см)

710 / 1010

ALOHA
NEW

Кокосовий бісквіт дакуаз, хрусткий прошарок з
кокосом, екзотичне кремю з манго та маракуйєю,
ананасове желе, мус з кокосовим молоком та
нотою лікеру Малібу, дзеркальна глазур.

Мусовий, екзотичний, з
цікавим поєднанням
текстур.

1.7 кг (20 см) /
2.5 кг (23 см)

740 / 1090

Фісташковий бісквіт джоконда, хрусткий прошарок з
білим шоко та сухою малиною, малинове компоте,
малинове кремю, фісташковий мус дипломат,
дзеркальна глазур.

Мусовий, з насиченим,
багатим смаком,
текстурний.

1.7 (20 см) /
2.5 кг (23 см)

770 / 1130

ANGEL’S
NEW

Легкий янгольський бісквіт на білках, свіжі сезонні
ягоди всередині, крем з маскарпоне та ваніллю,
декор із свіжи ягід.

Бісквітний, ніжний, літній.

1.7 кг (18 см) /
2.5 кг (21 см)

725 / 1065

СМОРОДИНАЛАВАНДА

Бісквіт Емануель зі смородиною, смородиновий
крем суприм, смородинове кулі, лавандовий мус,
дзеркальна глазур.

Мусовий, квітково-ягідний,
ніжний.

1.7 (20 см) /
2.5 кг (23 см)

730 / 1075

ПОЛУНИЦЯ З
ВЕРШКАМИ

Японський чізкейк в основі, вершковий крем
дипломат з натуральною ваніллю, полуничне желе,
вершково-полуничний мус, дзеркальна глазур.

Мусовий, найніжніший торт
з меню, легкий.

1.6 кг (20 см) /
2.3-2.4 кг (23 см)

700 / 1030

ЛІМОНЧЕЛЛО

Бісквіт з мигдалем, маком та цедрою лимона,
лимонний крем з ваніллю, гель з лимончелло, мус з
чаєм Earl Grey, дзеркальна глазур.

Мусовий, цитрусово-свіжий,
поєднує цікаві смакові
відтінки.

НУАР

ФІСТАШКАМАЛИНА

1.7 кг (20 см) /
2.5 кг (23 см)

750 / 1100

ШОКОЛАДВИШНЯ

Бісквіт з какао та мигдалевим борошном, вишневий
прошарок з цільною вишнею, мус з чорним
шоколадом, шоколадна глазур, меренга.

Мусовий, насичений,
класичне поєднання вишні і
темного шоколаду.

ВЕРШКОВОЯГІДНИЙ

Вершковий бісквіт з мигдалевим борошном,
просочений ягідно-ванільним сиропом, ванільний
крем на основі крем-сиру філадельфія, мікс свіжих
сезонних ягід.

Бісквітний, м’який,
збалансований.

ШОКО-ШОКО

Насичені коржі з чорним шоколадом, збитий
шоколадний ганаш, м’яка вершкова карамель,
шоколадний крем з крем-сиром філадельфія, шоко
глазур.

Бісквітний, м’який,
шоколадно-карамельний,
насичений.

Моркв’яні вологі коржі з апельсиновою цедрою,
прянощами та горіхами, апельсиновий курд, крем
на основі крем-сиру філадельфія.

Бісквітний, з багатим
смаком, насиченими
вологими коржами, нотами
цитрусу та вершкового
сиру.

Горіхові коржі з додаванням меду, м’яка вершкова
карамель з подрібненим арахісом, крем на основі
крем-сиру філадельфія.

Бісквітний, щільний та
м’який.

МОРКВ’ЯНОАПЕЛЬСИНОВИЙ

ГОРІХОВОКАРАМЕЛЬНИЙ

1.7 кг (20 см) /
2.5 кг (23 см)

715 / 1050

1.8 кг (18 см) /
2.6 кг (21 см)

790 / 1140

1.8 кг (18 см) /
2.6 кг (21 см)

790 / 1140

1.7 кг (17 см) /
2.5 кг (20 см)

730 / 1075

1.7 кг (17 см) /
2.5 кг (20 см)

730 / 1075

