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Makrónkový dortík 

 
Originální dortík z korpusů, obarvených a ochucených přírodní 
cestou, jemně slazené šlehačky s přidaným mascarpone a 
zdobení v podobě roztomilých minimakrónek různých barev. 

 
849 Kč 
2500 g, Ø 28 cm 
12–14 porcí 

 
 

Složení 
piškot jahodový, broskvový a borůvkový, cukr, šlehačka, mascarpone, 
mandle 

alergeny: vejce, mléčný protein, sojový lecitin, skořápkové plody 
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Čokoládový naháč 

 
Nejoblíbenější svatební volba poslední doby v podobě 
čokoládového dortu. Ideální pro vyznavače "domácího" vzhledu. 

 
849 Kč 
2500 g, Ø 28 cm 
12–14 porcí 

 
 

Složení 
čokoládový piškot, jahodová marmeláda, čokoláda, čokoládový lesk, 
čerstvé ovoce, smetana 34%, cukr, vanilka 

alergeny: vejce, mléčný protein, sojový lecitin 
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Milka 

 
Sladší krém z mléčné čokolády prosypaný griliášem je základem 
tohoto vzhledově originálního dortíku. 

 
849 Kč 
2100 g, Ø 28 cm 
12–14 porcí 

 
 

Složení 
čokoládový piškot, mléčná čokoláda, griliáš, smetana 34%, potahovací 
hmota, fialové barvivo, moučkový cukr 

alergeny: kakao, vejce, mléčný protein, skořápkové plody, sojový lecitin 
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Ovocný "naháč" 

 
nejoblíbenější verzi svatebního dortu posledních dob, jsem pro 
Vás připravili v dortové podobě... 

 
849 Kč 
2500 g, Ø 28 cm 
12–14 porcí 

 
 

Složení 
světlý piškot, jahodová marmeláda, čerstvé ovoce, smetana 34%, cukr, 
vanilka 

alergeny: vejce, mléčný protein, sojový lecitin 
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Tiramisu 

 
Mascarpone, amaretto a silné espresso… prostě Itálie v dortové 
podobě… 

 
849 Kč 
1800 g, Ø 28 cm 
12–14 porcí 

 
 

Složení 
světlý piškot, smetana 34%, mascarpone, amaretto, piškoty, kakao 

alergeny: vejce, mléčný protein, kakao 
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Vídeňský Sacher

 
Čokoládový piškot promazávaný domácí meruňkovou 
zavařeninou pod silnou čokoládovou krustou… 

 
849 Kč 
2300 g, Ø 28 cm 
12–14 porcí 

 
 

Složení 
čokoládový piškot, čokoláda 56%, smetana 34%, čokoládový lesk, 
physalis, meruňková marmeláda, meruňky celé zavařené, kakao 

alergeny: kakao, vejce, mléčný protein, sojový lecitin 
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Pistáciový dort 

 
Nejen pistáciový proužek z bílé čokolády je charakteristický pro 
tento dortík, který Vás nadchne i díky zdobení ručně 
připravenými růžičkami ze zeleného marcipánu… 

 
849 Kč 
2200 g, Ø 28 cm 
12–14 porcí 

 
 

Složení 
čokoládový piškot, bílá čokoláda, zelené a žluté barvivo, pistáciová pasta, 
smetana 34%, čokoláda 56%, kakao, želatina, zelená potahovací hmota, 
moučkový cukr 

alergeny: kakao, vejce, mléčný protein, sojový lecitin, skořápkové plody 
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Nugátový dort 

 
Tenký intenzivní nugátový proužek dostatečně osladí jinak lehký 
šlehačkový dort… 

 
849 Kč 
2100 g, Ø 28 cm 
12–14 porcí 

 
 

Složení 
čokoládový piškot, nugát, smetana 34%, čokoládový lesk, čokoláda 36%, 
bílý lesk, kakao 

alergeny: kakao, vejce, mléčný protein, skořápkové plody, sojový lecitin 
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Double choco 70% 

 
Šachovnice čokoládové a vanilkové šlehačky mezi čokoládovými 
korpusy, zdobená ručními hoblinkami ze 70% čokolády 

 
849 Kč 
2100 g, Ø 28 cm 
12–14 porcí 

 
 

Složení 
čokoládový piškot, čokoláda 56%, čokoláda 70%, čokoládový lesk, 
kakao, vanilkový lusk, smetana 34% 

alergeny: kakao, vejce, mléčný protein, sojový lecitin 
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Cheesecake malinový 

 
Pečená lahodná směs slazeného tvarohu a pravé vanilky vylitá do 
ráfku z mačkaných máslových sušenek, doplněná intenzivní 
vrstvou mixovaných malin, zdobeno čerstvým ovocem... 

 
723 Kč 
2200 g, Ø 26 cm 
10–12 porcí 
 
 

 
 

Složení 
sušenky Bebe, máslo, tvaroh plnotučný, cukr moučka, vejce, lesk, ovoce 
maliny 

alergeny: vejce, mléčný protein, sojový lecitin 
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Cheesecake jahodový 

 
Pečená směs slazeného tvarohu s luskem vanilky vylitá do ráfku 
z mačkaných máslových sušenek v kombinaci poctivé jahodové 
marmelády, zdobená čerstvými jahodami Vás zaručeně osvěží... 

 
723 Kč 
2200 g, Ø 26 cm 
10–12 porcí 
 

 
 

Složení 
sušenky Bebe, máslo, tvaroh plnotučny, cukr moučka, vejce, lesk, 
jahodová marmeláda, čerstvé jahody 

alergeny: vejce, mléčný protein, sojový lecitin 
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Cheesecake čokoládový 

 
Pečená lahodná směs slazeného tvarohu, pravé vanilky a 
čokolády tvoří mramorovou náplň v ráfku z mačkaných 
čokoládových sušenek, zdobeno čerstvým ovocem 

 
723 Kč 
2200 g, Ø 26 cm 
10–12 porcí 
 

 
 

Složení 
sušenky Bebe, kakao, máslo, tvaroh plnotučný, cukr moučka, vejce, lesk, 
ovoce jahody 

alergeny: kakao, vejce, mléčný protein, sojový lecitin 
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Cheesecake borůvkový 

 
Pečená lahodná směs slazeného tvarohu a pravé vanilky vylitá do 
ráfku z mačkaných máslových sušenek, doplněná intenzivní 
vrstvou mixovaných borůvek, zdobeno čerstvým ovocem 

 
723 Kč 
2200 g, Ø 26 cm 
10–12 porcí 
 

 
 

Složení 
sušenky Bebe, máslo, tvaroh plnotučný, cukr moučka, vejce, lesk, ovoce 
borůvky 

alergeny: vejce, mléčný protein, sojový lecitin 
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Cheesecake banánový

 
Pečená směs slazeného tvarohu s luskem vanilky a 
rozmačkanými banány v ráfku z mačkaných máslových sušenek, 
zdobeno čerstvými banány v karamelu 

 
723 Kč 
2200 g, Ø 26 cm 
10–12 porcí 
 

 
 

Složení 
sušenky Bebe, máslo, tvaroh plnotučný, cukr moučka, vejce, lesk, ovoce 
banán, kakao 

alergeny: vejce, mléčný protein, sojový lecitin 
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Malinová páj 

 
Bohatá dávka malin zjemněná vanilkovým krémem s 
mascarpone vás nezklame. 

 
723 Kč 
2200 g, Ø 28 cm 
10–12 porcí 
 

 
 

Složení 
linecké těsto, malinová zavařenina, smetana 34%, mascarpone, vanilkový 
puding, maliny, cukr 

alergeny: vejce, mléčný protein, sojový lecitin 
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Citrónová páj 

 
Máte-li chuť na intenzivní chuť citrusů, je toto ta správná volba. 

 
723 Kč 
1800 g, Ø 28 cm 
10–12 porcí 

 
 

Složení 
linecké těsto, vejce, citrón, smetana 34%, cukr, kukuřičný škrob, jedlá sůl 

alergeny: vejce, mléčný protein, sojový lecitin 

 

 


