TORTY I CIASTA
zamów: przyjdź zadzwoń napisz

Cafe Lokomotywa, Galeria Forum
ul. Hugona Kołłątaja 4, 05-400 Otwock
T: 604 505 248 E: info@cafelokomotywa.pl

TORTY DUŻE

TORT

79‚-

KRÓLEWSKI:

dla
kochających czekoladę czekoladowy biszkopt i
krem, do tego wiśnie; to
prawdziwa
uczta
dla
zmysłów.

TORT

BLACK

FOREST:

czekoladowy
biszkopt,
śmietanowy krem i wiśnie
w środku i na wierzchu:
klasycznie, ale ze smacznym
zacięciem.

TORT

ŚMIETANKOWY:

TORT TIRAMISU: dla

jasny biszkopt, waniliowośmietankowy krem, wiśnie
i do tego otoczka z
wiórków kokosowych –
idealne
połączenie
smaków.

wielbicieli
kawy
w
słodkiej wersji – jasny
biszkopt, kawowy krem
i wiórki czekoladowe.

TORTY MAŁE

59‚-

TORT STRACIATELLA: jasny biszkopt i
śmietankowy krem – to wszystko
oblepione
płatkami
czekolady
i
uwieńczone wiśniami.

TORT

ŚMIETANKOWY:

jasny
biszkopt,
waniliowo-śmietankowy
krem, wiśnie i do tego otoczka z
wiórków kokosowych – idealne
połączenie smaków.

TORT

OREO:

ukochane przez
wszystkich ciasteczka Oreo w tym oto
przepysznym wydaniu – czekoladowy
biszkopt i waniliowy krem, do tego
wiśnie, a w środku ciasteczka.

TORTY MAŁE

59‚-

TORT Z TRUSKAWKĄ: jasny biszkopt

TORT BLACK FOREST: czekoladowy

i śmietankowy krem, a w środku
truskawkowy
mus
–
słodkie
wspomnienie lata.

biszkopt, śmietanowy krem i wiśnie
w środku i na wierzchu: klasycznie, ale
ze smacznym zacięciem.

CIASTA

pół: 30,całe: 59‚-

BROWNIE (BOSTON): intensywnie
czekoladowe, wilgotne w środku i
do tego oblane czekoladą – wprost
rozpływa się w ustach!

CZEKOLADOWO-KARMELOWOŚMIETANKOWE:
wilgotne,
czekoladowe ciasto przełożone słodką,
grubą warstwą karmelu i zwieńczone
pysznym śmietankowym kremem – dla
każdego wielbiciela słodkości.

MARCHEWKOWE:

czy
ciasto
z marchewką może być smaczne?
Tak! Miękki, puszysty, lekko korzenny
biszkopt przekładany śmietankowym
kremem - zadowoli nawet najbardziej
wymagające podniebienia.

CIASTA:

pół: 30,całe: 59‚-

SERNIK
PIECZONY
Z
WIŚNIĄ:
tradycyjny, ale nieco inny – prawdziwy
smak dobrego, dwukrotnie mielonego
sera na delikatnym, kruchym spodzie.
Kwaskowata wiśnia nadaje sznytu.

SERNIK PIECZONY Z MALINĄ:
prawdziwy
smak
dobrego,
dwukrotnie mielonego sera na
delikatnym, kruchym spodzie.
Słodka malina dopełnia smaku.

SZARLOTKA: spore kawałki jabłka
duszone z cynamonem i bakaliami na
kruchym
spodzie
i
posypane
kruszonką – słodka, mocno jabłkowa,
przepyszna.

