MENIU TORTURI ~BB Cakes Boutique~

Oreo Cream
Răsfață-te cu gustul suav de Vanilie de Madagascar, asortat cu
cremă de Oreo și frânturi de biscuite.

Chocolate Lover’s Delight
Un tort care va mulțumi cei mai exigenți iubitori de ciocolată, deci
blat opulent cu ciocolată, dublat de crema de ciocolată.

Vanilla Cake
Tort armonios cu blat de Vanilie de Madagascar, având o cremă
lejeră de vanilie.

Red Velvet
Inconfundabilul tort de o savoare indescriptibilă: cremă delicată de
Philadelphia si cu o atingere suavă de lamaie.

Carrot Cake
Veți iubi de la prima gustare tortul cu blat de morcovi proaspeți si
nuci hrănitoare, care ascunde la mijloc cremă asortată de
Philadelphia.
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Mocha
Tort cu blat de cafea aromată și o cremă spumoasă blândă de cafea peste care se presară o suflare de cacao.

Choco Mint Affair
Tortul care demască relația perfectă a gusturilor de ciocolată și mentă,
într-o comuniune fericită.

Lemon Cake
Un dulce classic, blatul citric distinctive, umplut cu cremă de lemon curd
si delicioasa crema Merengue cu lămâie.

Opera
O simfonie dulce cu blat pandispan pufos, acompaniat de o delicioasă
cremă Ganache de ciocolată – cu întreg ansamblul dirijat de note fine de
cafea.

Sacher Torte
Blat ferm de ciocolată, îmbogățit cu cremă Ganache de ciocolată,
mezanin de marmeladă de caise, apoi îmbăiat cu totul în ciocolată.
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Tropical Cake
Note tropicale de mango si cocos, complementate savuros de un blat
exotic de Vanilie de Madagascar.

HummingBird Cake
Blatul ușor, spongios cu banane și ananas din abundență, cremă de
brânză încântătoare și fărâme crocante de nuci, atent presărate deasupra.

White Chocolate
Blat lejer de vanilie sau ciocolată albă peste care vine adaugată, în funcție
de gustul tău - zmeură sau vișine.

Chilli Choco Dark
Tort îndrăzneț cu note picante de ardei iute, îmblânzit cu Ganache de
ciocolată amăruie.

Crunchy PeanutButter
Blat cu miere, îmbrățișat de crema cu unt de arahide, peste care se
acoperă cu marmeladă de caise.
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Selva Negra
Blat pandispan de cacao sublim alcoolizat cu brandy de cireșe, strat
răcoros de frișcă cu marmeladă de cireșe/vișine, învelite tandru cu cremă
Chantilly.

Devil`s Food Cake
Tort cu blat de ciocolată diabolic de bun si cremă Buttercream ispititoare
de Meringue Swiss.

Angel Food Cake
Blat divin de savuros, cu un minim de calorii păcătoase. Note angelice de
vanilie și lămâie.

Capuchina de Chocolate
Tort impresionant de ciocolată, conceput special pentru cei care evită
glutenul.

À la carte
Crează propriul tău tort delicios din ingredientele tale preferate, pe care
le poți alege din meniul nostru.
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BB Cake

Torturi Semnătură Personală

Tort semnătură personală cu blat senzațional de ciocolată, cremă de
Nutella și de Philadelphia, asortat cu fructe de pădure –pentru a satisface
cele mai pretențioase papile gustative.

The Queen
Tort de cardamom și lime cu cremă de vanilie Bourbon și mango, deliciul
preferatul al reginelor.

Fairy tale
Scos parcă din povesti, acest tort suav cu afine, lămâie și lapte de cocos,
umplut cu o cremă elvețiană de ananas.

ChocoToffee
Rețetă unică de tort cu blat de ciocolată și cacao, umplut cu mousse de
ciocolată fină cu lapte și topping de caramel.

Belgian Praliné
Tort de portocale și migdale umplut cu mousse de ciocolată belgiană
neagră și praline de alune de pădure.

Cosmopolitan
Tort pufos de cacao si vanilie, umplut cu cremă elvețiană de lămâie,
mascarpone si zmeură - macerată intr-un cocktail Cosmopolitan
veritabil.

MENIU TORTURI ~BB Cakes Boutique~

