ЯБЪЛКОВА ТАРТА
НОРМАНДИЯ
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Характеристика:
а) Хрупкава бисквитена основа по немска технология, с френско краве масло.
б) Ароматен бял блат с пресни яйца (немска технология – КОМПЛИТ)
в) Пълнеж: Оригинален френски крем брюле (ЕЛЕВИР)
г) Покритие: ароматни белгийски филийки ябълка (БАКБЕЛ)
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ΤΟΡΤΑ НEMO - NEMO

2
TΟΡΤΑ ПЕРУ - PERU
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Характеристика:
а) Оригинална американска кейкова основа браунис,
обогатена с белгийски натурален шоколад и френска млечна сметана.
в) Пълнеж: Млечно шоколадов белгийски крем.
г) Пълнеж: Баваруаз от оригинален френски крем брюле (ЕЛЕВИР)
д) Глазура: млечно-шоколадов ганаж.
(Белгийски шоколад, френска млечна сметана, италианска растителна сметана.)

Характеристика:
а) Ароматен бял блат с пресни яйца (немска технология – КОМПЛИТ)
б) Пълнеж: Белгийски млечно-шоколадов мус с френска пълномасленна сметана (ЕЛЕВИР)
и натурален аромат на лешници (италианска ноциола ФАБРИ)
в) Хрупкава бадемова основа, обогатена с белгийски шоколад. (БАКБЕЛ)
г) Пълнеж: Оригинален крем панакота комбиниран с паста лимон по италианска технология.
г) Глазура: млечно-шоколадов ганаж.
(Белгийски шоколад, френска млечна сметана, италианска растителна сметана.)
Декорация: френски макарон.
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ТОРТА САГУИН
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Характеристика:
а) Богати на вкус шоколадови блатове с пресни яйца(немска технология – КОМПЛИТ)
б) Пълнеж: Френски пълномаслен крем съчетан с италиански концентрат сагуин от ФАБРИ.
в) Бадемово тесто с напитка гранд марние и цели бадеми.
г) Глазура: Белгийска натурална глазура с вкус на мандарина.

4
ΤΟΡΤΑ ПАНАКОТА
PANNA COTTA
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Характеристика:
а) Пандишпан с бадеми на прах по френска технология. (дакуаж) сиропиран със сос от малини.
б) Пълнеж: Плато от обработени белгийски червени череши по френска технология.
в) Пълнеж: Оригинален мус-крем панакота.
г) Глазура: Белгийска натурална глазура.
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ТОРТА
КАРОЛИНА
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2010г.
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Характеристика:

а) Много плътна шоколадова комбинация на пандишпан и браунис като основа.
в) Пълнеж: Шоколадов мус обогатен с грантд марние
г) Пълнеж: Френски плодов натурален пълнеж малина

д) Глазура: Шоколадов ганаж обогатен с френска млечна сметана.

ТОРТА РОСА
2010г.
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Характеристика:

а) Много ароматен, плътен на вкус бадемов пандишпан овкусен
с натурално пюре от френско грозде и малина.
б) Пълнеж: френски лимонов крем
в) Пълнеж: плодов крем (баваруаз) малина.
г) Глазура: Вкусна италиянска заливка ягода.

ТАРТА
ШОКОЛАД

8
2010г.
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Характеристика:

Много хрупкава, ароматна, вкусна бисквитена тарталетка с френско краве масло.
В тартата допълнително има хрупкав бадемов дакуаж за още по богат вкус.
Тартата се пълни с оригиналени белгийски шоколади разработени с френска млечна сметана.

Отгоре, заливка с богат шоколадов ганаж.

ЕКЛЕР ПАРИЗИЕН
2010г.
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Характеристика:
Пухкав, вкусен мек еклер пълнен с френски сладкарски крем комбинация от крем
брюле, млечна сметана и бял белгийски шоколад. Червените череши по средата е
изненадата за потребителя.

ЕКЛЕР
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2010г.
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КРЕМ БРЮЛЕ В ЧАША
2012г.

Характеристика:
Пухкав, вкусен мек еклер пълнен със шоколадов сладкарски крем и млечна сметана.
Еклерът е залят с малко шоколад.
Декорация, плака от шоколад с бонбасей.

Характеристика:
Крем-мус основан на крем брюле
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ТОРТА РОКЕ
2012г.
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Характеристика:
А- Пандишпан: Браунис шоколадов.
Б- Пълнеж: Лешников мус ночиола.
В- Глазура: Шоколадова глазура
хрупкави бисквитки.

