Tårtor för alla tillfällen och smaker.
Oavsett om du är en chokladälskare, fruktfanatiker eller marsipanmoster, så har vi tårtan
för Dig. Vår konditor har förfinat våra klassiska
tårtrecept och gjort smakfulla kompositioner
som passar sanna läckergommar.

PASSIONMOUSSETÅRTA
Chokladslungad rice crisp täckt med
chokladtryffel är grunden i denna
smarriga tårta. Ovanpå vilar en gul
spegel som garneras med chokladflarn och färsk passionsfrukt. (Prisgr 1)

CHOKLADMOUSSETÅRTA
Browniebotten, vit chokladmousse
och mjölkchokladmousse samsas
i en härlig kombination i vår
Chokladmousse tårta. (Prisgr 1)

PRINCESSTÅRTA
En klassiker! Sockerkaksbotten,
hallonsylt, kokt vaniljkräm och grädde. Täcks med marsipan i valfri färg
och garneras med marsipanros och
blad pudras med florsocker.

NEGRITA
Romindränkta bigarråer med grädde.
Sockerkaksbotten och vaniljkräm.
Insvepes i marsipan som överstrykes med ett tunt lager choklad och
garneras med vit riven choklad.

VALNÖT
Chokladpenslad mördegsbotten,
sockerkaksbottnar, grädde, vaniljkräm och honungsrostade valnötter.
Täckt med vit marsipan och garnerad med rostade valnötter, choklad.

(Prisgr. 2)

(Prisgr. 2)

(Prisgr. 2)

DROTTNINGTÅRTA
Denna klassiker har sockerkaksbottnar och är fylld med hallonsylt,
vaniljkräm och grädde.Tårtan dekoreras med hallon och blåbär i en fin
kombination. (Prisgr. 2))

SCHWARZWALD
Hembakade chokladpenslade
marängbottnar varvas med vispad
grädde. Tårtan garneras med
bruten choklad och ros med blad.

GAMMELDAGS GRÄDDTÅRTA
Sockerkaksbotten med hallonsylt,
kokt vaniljkräm och grädde. Garneras
med ett nät av vaniljkräm och marsipanros. (Prisgr. 2)

FRUKTTÅRTA
Sockerkaksbottnar som fylls med kokt
vaniljkräm. Garneras med säsongens
bär och frukter. (Prisgr. 2)

BUDAPESTLÄNGD
Focus goda budapest med hembakta
nötmarängs bottnar fyllda med
grädde och mandariner. (Prisgr. 3)

Varsågod att välja din favorit!

VINBÄRSMOUSSETÅRTA
En läcker kombination av svartvinbärsmousse och mörk chokladmousse som läggs på en tunn sockerkaksbotten. Garneras med choklad och
frukt. (Prisgr 1)

HALLONTÅRTA
Består av sockerkaksbottnar, hallonsylt, vaniljkräm och grädde. Ovanpå
läggs hallon som sprayas med gele.
(Prisgr. 2)

BUDAPESTTÅRTA
Vår goda Budapest tårta med hembakta nötmarängsbottnar fyllda med
grädde och mandariner. (Prisgr. 2)

(Prisgr. 2)

PRINCESSLÄNGD
Innehåller sockerkaksbotten, hallonsylt, kokt vaniljkräm och grädde.
Täcks med marsipan i valfri färg.
(Prisgr. 3)
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Telefon Bageri: 031-70 30 507

Prisgrupp 2. ÖVRIGA TÅRTOR
6 bitar
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Prisgrupp 3. SPECIALTÅRTOR
Längder
94:Student tårta
28:- / bit

