Chiar dacă anul acesta mesele de Crăciun vor fi probabil mai degrabă
restrânse, nu credem că ar trebui să fie mai puțin festive. Ca în fiecare an,
pregătim pentru Crăciun câteva deserturi și dulciuri care să completeze perfect
mesele de sărbătoare.
Dulciurile din meniul de Crăciun pot fi comandate până pe 20 decembrie,
ultima zi de ridicare a acestora, de la atelierul nostru (str. Malul Mare, 34), fiind
24 decembrie.

Anul acesta, tortul special de Crăciun este o variantă nouă a clasicului tort
Pădurea Neagră, cu blat însiropat cu cacao, crema chantily cu ciocolată albă,
mousse de ciocolată neagră și vișine confiate. Pudrat cu cacao și decorat cu
figurine din turtă dulce și topper Crăciun fericit.

137 de lei/kg, diametrul minim de 16 cm – aprox 1.7 kg

Cozonac tradițional cu nucă si cacao, pregătit in număr mic pentru că facem totul
așa cum facem acasă, de la ingredinetele bune la răbdarea de a urma toți pașii
pentru a obține un cozonac desăvârșit.
Aprox 1 kg, 65 de lei/kg

Mix de 5 prăjituri de casă meșterite tradițional, din ingrediente alese pe
sprânceană. Mixul conține – prăjitură cu foi cu miere și magiun, prăjitură cu foi
albe si cremă de lamâie, prăjitură cu blat fraged gem de caise si bezea cu nucă,
prăjitură cu nuci si cafea, prăjitură cu foi de napolitană și cremă cu nuci
caramelizate.
90 de lei/kg, cutii de 500 de gr si 1 kg

Aromată cu ingrediente care fac iarna să pară mai calduroasă – portocala, scorțișoară,
nucșoară, decorată colorat sau simplu, de prins în brad sau de pus la borcan și savurat
oricând, turta noastră dulce este la mare căutare în fiecare an.
Simplă, diverse forme – 40 de lei/kg
Icing alb – 65 de lei/kg
Glazură colorată - în functie de mărime și complexitate – de la 8 lei/bucată

O surpriză dulce pentru cei mici sau o decrorațiune gurmandă pentru cei mari.
135 de lei/buc

Un chec delicios si complex, complet îmbrăcat în glazura de ciocolata cu lapte și
decorat festiv cu o coroniță din fructe proaspete și cremă de ciocolată.
Aprox 1 kg, 100 de lei/kg

Prăjitură moale cu migdale, cu textură de sufleu și glazură cu multă ciocolată.
Aprox 1 kg, 100 de lei/kg

Bezele mari cu bucăți de nucă prăjită și puțină scorțișoară. Ceva între
pricomigdale și brutti ma buoni.
85 de lei/kg

Mix de 4 fursecuri – Kourabiedes cu migdale, Fursecuri cu nuca, Fursecuri
însiropate (de post), Choco Chip Cookies
85 de lei/kg, comanda minimă 1 kg.

