
Птіфур Лимонний 
Хрустка основа з роялтином, молочним шоколадом та фундучним праліне, лимонний курд в 
чорному шоколаді
Птіфур Малина-фісташка 
Хрустка основа з роялтином, фісташковий марципан, малиновий мармелад у чорному
шоколаді
Птіфур М'ятні вершки
Хрустка основа з роялтином і молочним шоколадом, кокосове печиво, м'ятно-вершковий мус 
в чорному шоколаді
Птіфур Пряний мандарин 
Хрустка основа з роялтином і молочним шоколадом, мармелад мандариновий, ганаш зі 
спеціями у чорному шоколаді
Аргаузький морквяний пиріг 
Білий бісквіт з морквою, ананасом та волоським горіхом, крем із сиру Філадельфія, у глазурі 
гурме на молочному шоколаді
Брауні з фундуком та ваніллю 
Шоколадний бісквіт з фундуком, бісквіт шоколадний, ганаш з мандарином,
крем ванільний
Кейк «Захер»
Шоколадний бісквіт з марципаном, просочений ромовим сиропом, мармелад абрикосовий, 
ганаш шоколадний, шоколадна глазур з какако
Кейк «Опера» з маракуї 
Шоколадний бісквіт з фундуком, ганаш з пюре маракуйї та молочного шоколаду, крем шатільї 
на молочному шоколаді, шоколадний денко, горіх фундук в кандурині
Кейк «Павлова»
Меренга, малинове кремю, чорнично-полуничне компоте, крем з Маскарпоне, свіжі ягоди, 
фісташка дроблена
Кейк «Три шоколади»
Шоколадний бісквіт без борошна, хрустке печиво, мус з білого шоколаду, мус з чорного 
шоколаду, крем шантільї з молочним шоколадом
Кейк з Горгонзолою і Філадельфією
Шоколадний бісквіт, мус сирний з Філадельфії та шматочками шоколадного брауні, сир 
Горгонзола, глазур дзеркальна з чорного шоколаду
Кейк з малиною, м'якою карамеллю та лимонним курдом
Бісквіт мигдальний з какао, лимонно-малиновий курд, карамель, малиновий мус, дзеркальна 
глазур з білого шоколаду
Кейк з манго та маракуйї 
Бісквіт фундучний Дакуаз, ганаш маракуйя, мус манго-маракуйя, глазур дзеркальна з білого 
шоколаду
Кейк з Маскарпоне та полуницею
Бісквіт червоний з кокосом, мус з Маскарпоне та Малібу, полуничне кремю
Кейк з персиковим маршмелоу, шоколадом та фундуком 
Хрустке печиво з пластівців Роялтин та фундучного праліне, мус з білого шоколаду та пюре 
персика, маршмелоу з маракуйєю, глазур дзеркальна з білого шоколаду
Кейк з маракуйї, марципаном та солоною карамеллю 
Бісквіт з марципаном і юзу, мус карамельний з кулі манго, в карамельному глясажі
Кейк з гарбузом і мандарином
Гарбузовий бісквіт, гарбузово-обліпиховий мус, мандаринове кулі, велюр з білого шоколаду
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Кейк Лавандовий
Лавандовий бісквіт, лавандовий мус, білий глясаж, горіх фісташка
Кейк з манго, ананасом та м'ятою
Бісквіт Дакуаз, кулі манго-ананас, кулі маракуйя-лайм, мус кокосовий, білий глясаж, кокосова 
стружка
Чізкейк з ананасовим конфітюром 
Маса з сирів Філадельфія та рікота, ананасовий конфітюр, глазур гурме на молочному шоко-
ладі
Кейк «Філадельфія»
Сирний бісквіт, крем-чіз Філадельфія, ванільний глясаж
Кейк Парі-Брест з вершковим кремом 
Заварне тісто, крем з Маскарпоне та вершків
Кейк Парі-Брест з фундучним праліне 
Заварне тісто, заварний крем з фундучною пастою, кракелін
Віденський завиток із заварним кремом
Листкове тісто, крем заварний з вершками
Еклер «Ваніль»/«Фісташка»/«Шоколад з ромом»/«Малина»/«Пряна карамель» 

Шу з кремом Шантільї/Карамельний

Тарт з маракуйї та юзу 
Пісочна основа, курд маракуйя-юзу, меренга швейцарська
Тарт з шоколадом і м’ятним мусом
Шоколадна пісочна основа, шоколадний ганаш, м'ятний мус, глазур дзеркальна з чорним 
шоколадом
Тарт шоколадний з карамеллю

Тарт Ягідний

Печиво «Кантучіні з курагою, фініками та фундуком»
Хрустке печиво з курагою, фініками та фундуком
Печиво «Біскотті» 
Хруске печиво з мигдальними пластівцями, какао
Печиво «Біскотті»
Хруске печиво з апельсином, мигдальними пластівцями та родзинками

Печиво «Біскотті» 
Хруске печиво з апельсином та родзинками

Печиво МАКАРОН з сиром Дор Блю та малиною/кокос/маракуйя/фісташка/шоколад
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