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Dorty



Na vše používýme prémiové suroviny a naše zlaté ruce. Čerpáme z tradičních
receptur našich babiček až po moderní postupy francouzského

cukrářského mistra. Nepřeberné množství variací dortů, které připravujeme přesně podle Vašeho přání.
V nabídce máme vše od tradičních až po na zakázku navržených dortů.

Dorty



Menší varianty našich dortů, do kterých používáme suroviny pečlivě
vybraných regionálních dodavatelů.

Svou lehkostí a variabilitou chuťových provedení
se skvěle hodí na jakokýkoliv sweetbar.

miniDorty



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore

et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

koláče



cheesecake
Původně americký dezert připravovaný ze sýru philadelphia , který v našich končinách

 zdomácněl natolik, že jsme ho v naší dílně vyladili až v padesáti variantách
 ať už pečených, nepečených či speciálních bezlepkových.. 

A neustále přicházíme na nové.



pečené



nepečené



bezlepkové



dezerty



Série jedinečných jednokusových dezertů plněných od pasty, pěny až po krém, ve variacích s různými
čokoládovými pěnami, které jsou zdobené sezónim ovocem, případně ořechy.

plaisire



Jsou krásné, výborné a můžete je naplnit čím Vás napadne. Čokoládou,
smetanovým krémem, ovocem. Naše jsou obohaceny o zkušenosti mistra

francouzské cukrařiny díky kterým na ně určitě nezapomenete.

tartaletky



francouzská cukrovinka podobná pusincee.
Kouzlo stovek barevnych variant podtrhuje originální francouzská receptura.

makronky



S nadsázkou pojmenovaný dezert našeho maskota. základem je kakaovo-piškotové těsto, které v sobě
skrývá banány, smetanu a drobné kousky čokolády. Tento dezert se stal v naší cukrářské dílně velkým hitem.

balloo gule



varianta chlebu, ve kterém jsou rozmačkane banány,
které dají chlebu užasnou vláčnost, sladkost.

Ideální forma servírování je za tepla
s plátky kvalitního domácího masla,

které dá vyniknout chlebu jeho
pravou chuť.

bready



Francouzská kulinářská specialita připravována z našlehaných vaječných bílků, čokolády
ovoce, likéru a jiných sladkých alternativ.Využíváme tradiční francouzské receptury z 19. století.

sou e



Lehká piškotová roláda plnená
domácí šlehačkou a sezóními surovinami dle ročního období.

je vhodná jako doplnek k šálku kávy.

rolády



Alternativní dezert, jehož základ je kvalitní kokosové mléko, které doplňujeme o velmi oblíbené
chia semínka. Dochucujeme dle sezóních surovin abychom doplnili svěží chuť alehkost tohoto dezertu.

Chia puding



Vyrábí se z odpalovaného těsta, plní se čokoládovým, žloutkovým
nebo pudinkovým krémem a na závěr

se ještě mohou dozdobit
čokoládou nebo karamelem.



Horká křupavá karamelová krusta, smetanový krém plný pravé vanilkové chuti.

creme brulee



Je vynikající smetanový dezert pocházející z Itálie,
který je možno připravit v několika chuťových variacích.

Základem je kvalitní smetana a domácí vejce.

panna cotta



francouzská
edice

Dezerty, které jsme speciálně vytvořili ve spolupráci 
s mistrem francouzské cukrařiny Marcem Le Bretonem.



Jeden z našich francouzských klenotů, připravován podle přesného receptu našeho patrona
Marca le bretona. Tahle perla francouzské cukrařiny je připravována z odpalovaného těsta

a spojená lísko-oříškovým krémem a posypán karamelizovanými ořechy.

paris brest



Speciální edice tartaletek ala marc le breton je z dalších typických francouzských dezertů připravený
z peřené krusty, plněné různými variacemi vláčných krémů, případně slaným karamelem, nebo ovocem.

Tarte au citron/fruits



základem je výborné odpalované křupavé těsto plněné nejrůznějšími chuťovými variacemi
od pistácií po kvalitní ovocné marmelády, doplněné smetanovo-mascarponovým krémem.

Pate choux



Francouzský slaný koláč s dommácím křupavým těstem, jemnou
poctivou smetanou s variabilitou chutí dle čerstvých sezóních surovin.

Quiche



Francouzský sladký koláč, který je alternativou pro francouzský
quiiche. Sezóní nabídka surovin směřuje u tohoto koláče

do ovoných variant.

Flan



Jeden ze stavebních kamenů francouzského pečení pochází z okolí
města Gisors, proslulé svou dokonalostí másla, které patří ke stěžením surovinám

všech pečených francouzských ,,chlebů“. Tradiční základ je doplněn o ruzné
variace dle receptur jednotlivých francouzských provincií.

Brioche au beurre



Seznam našich produktů
 Bábovka                  
 Balluovy gule            
 Banana bread             
 Banánový muffin          
 Bezlepkový chees dýňový      
 Bezlepkový cheese ananas     
 Bezlepkový cheese bílá borůvk
 Bezlepkový cheese borůvka    
 Bezlepkový cheese citron     
 Bezlepkový cheese čokoláda   
 Bezlepkový cheese hruška     
 Bezlepkový cheese jablko-skoř
 Bezlepkový cheese jahoda     
 Bezlepkový cheese jahoda citr
 Bezlepkový cheese karam-skoř 
 Bezlepkový cheese káva       
 Bezlepkový cheese kiwi       
 Bezlepkový cheese kokos      
 Bezlepkový cheese lesní směs 
 Bezlepkový cheese malina     
 Bezlepkový cheese mango      
 Bezlepkový cheese matcha     
 Bezlepkový cheese oreo       
 Bezlepkový cheese red        
 Bezlepkový cheese slaný karam
 Bezlepkový cheesecake šufánek  
 Bezlepkový makový dort       



 Bílkové řezy             
 Brioche au beurre
 Brownies čoko s malinama 
 Brownies čoko s ořechy   
 Brownies pohár           
 Carrot cake              
 Čokodortík s mořskou solí
 Čokodortík s višněmi     
 Čokoládový dort          
 Cheese jahoda            
 Cheeseake malina            
 Cheesecake ananas        
 Cheesecake ananas        
 Cheesecake bílá borůvka
 Cheesecake bílá borůvka  
 Cheesecake borůvka       
 Cheesecake citron            
 Cheesecake čokoláda          
 Cheesecake dýňový        
 Cheesecake granátové jablko  
 Cheesecake hruška        
 Cheesecake jablko skořice    
 Cheesecake jahoda citron 
 Cheesecake jogurt-passion fru
 Cheesecake káva              
 Cheesecake kiwi              
 Cheesecake kokos             



 Cheesecake lesní směs        
 Cheesecake mango             
 Cheesecake matcha        
 Cheesecake nugát         
 Cheesecake oreo              
 Cheesecake red           
 Cheesecake skořice           
 Cheesecake slaný karamel 
 Cheesecake šufánek       
 Chia bez laktozy a lepek 
 Chia coko puding         
 Chia čoko borůvka        
 Chia čoko puding kelímek 
 Chia matcha              
 Chia puding s ovocem     
 Chia red                 
 Citronové muffiny
 Citronovo vanilkový dort
 Citronový merinqe pie
 Créme brulle             
 Cupcake banán-nugát      
 Cupcake red velvet       
 Čokoládové souffle       
 Dýňový cupcake           
 Dýňový dort se skořicí   
 Ferrero dort
 Flan ovocný
      



 Jablečný dort s karamelem
 Karamelová roláda        
 Karamelový dort
 Linecké kolečko          
 Makronka boruvka         
 Makronka citron vanilka  
 Makronka čoko-vanilka    
 Makronka karam-skořice   
 Makronka kokos-čoko      
 Makronka lísk ořech      
 Makronka malina          
 Makronka oreo            
 Makronka passion fruit   
 Makronka pistacie        
 Makronka sl karamel      
 Makronka tiramisu        
 Makronka višeň           
 Mazanec                  
 Mini dort red čoko       
 Mini dortík brusinka     
 Mini dortík lísk. ořech  
 Mini dortík malina čoko  
 Mini dortík pistácie
 Mini dortik višeň čoko   
 Míša dezert s vanilkou   
 Musli balíčky            
 Musli tyčinky            



 Oreo sušenky             
 Ovocné tiramisu
 Ovocný dort            
 Panna cotta              
 Paris Brest
 Pate a choux ovocné
 Pate a choux pistácie
 Pavlova                  
 Plaisir chocolate        
 Plaisir de verre choc mou
 Plaisir de verre karamel 
 Plaisire slaný karamel pistácie
 Pohankový banana bread   
 Profiteroles             
 Řepový dort      
 Sacher dort
 Šlehačková roláda        
 Špaldová kaše kelímek    
 Tapioca puding kelímek   
 Tartaletka merinque      
 Tartaletka slaný karamel 
 Tarte au citron        
 Tarte au fruit
 Tarte Tropezian
 Tiramisu                 
 Tiramisu kelímek   



:)


