Domáce torty
Homemade cakes

Domáce torty
NA OBJEDNÁVKU

OBJEDNÁVAJTE 48 HODÍN VOPRED
na telefónnom čísle
+421 911 106 105
emailom na
opportune@opportune.sk
alebo nakúpte online na
www.opportune.sk/obchod

TVAROHOVÁ TORTA
CELÁ (1,3,7)
1000-1500g, čokoládový korpus potretý ovocným
džemom a plnený jemným tvarohovošľahačkovým krémom a ovocím, navrchu ovocie so
želatínou

24,90€

JOGURTOVÁ TORTA S
MALINAMI CELÁ (1,3,7)
1000-1500g, čokoládový korpus potretý ovocným
džemom, s jogurtovo-šľahačkovým krémom a
malinami, navrchu želatína

24,90€

ČOKOMALINA TORTA
CELÁ (1,3,7)
1000-1500g. Čokoláda a maliny,
ideálna kombinácia. Torta sa skladá z
čokoládového korpusu, ktorý je
potretý ovocným džemom a plnený nadýchaným
čokoládovým parížskym krémom s
čerstvými malinami, ktoré sú navrchu torty zaliate
želatínou.

24,90€

ČOKOTRIO TORTA
CELÁ (1,3,7)
1000-1500g, čokoládový korpus,
plnená penou z bielej, mliečnej, a tmavej
čokolády, posypaná
čokoládovými hoblinami. Toto je ideálna torta pre
všetkých čokoholikov.

24,90€

SACHER TORTA
CELÁ (1,3,7)
1000-1500g. Lahodná čokoládová
torta so sladučkou marhuľovou marmeládou a
čokoládovou polevou. Nemusíte
chodiť do Viedne, s touto tortou príde Viedeň za vami.

24,90€

KUBA TORTA
CELÁ (1,3,7)
1000-1500g. Táto torta chutí všetkým, deťom aj
dospelým. Veď kto by nemal rád banány a
čokoládu. Torta sa skladá z čokoládového korpusu,
ktorý je potretý ovocným džemom a poukladanými
banánmi, a plnený čokoládovým parížskym
krémom, navrchu je poleva z tmavej čokolády.

24,90€

GAŠTANOVÁ TORTA
CELÁ (1,3,7)
1000-1500g. Máte radi gaštanové pyré so
šľahačkou? Tak táto torta vás vezme na vyšší level.
Obsahuje čokoládový korpus, jemnú smotanovošľahačkovú plnku s gaštanovým pyré, polevu z
bielej čokolády a hravým dozvukom z tmavej
čokolády.

24,90€

JABLKOVÁ TORTA S
PIŠKÓTAMI
CELÁ (1,3,7)
1000-1500g. Klasikou na lenivé víkendy je táto
nepečená jablková torta so šľahačkovo-smotanovou
plnkou s piškótami.

24,90€

VANILKOVÁ TORTA S
JAHODAMI CELÁ (1,3,7)
1000-1500g. Táto torta poteší každú ženskú dušu,
skúste ňou prekvapiť na narodeniny alebo
babskom večeri. Ide o čokoládový korpus potretý
ovocným džemom, torta je naplnená vanilkovým
krémom z vanilkového pudingu a šľahačky s
čerstvými jahodami.

24,90€

MAKOVÁ TORTA S
MASCARPONE CELÁ
(3,7)
1000-1500g, bezlepková. Jemný makový korpus
plnený nadýchaným mascarpone krémom.

24,90€

VETERNÍKOVÁ
ČOKOLÁDOVÁ TORTA
CELÁ (1,3,7)
3000g. Milujete veterníky? Máme pre vás jeden
obrovský.

24,90€

JABLKOVÉ PITÉ (1,3,7)
1400g rezy. Jemné linecké cesto, poriadna dávka
jablkovej náplne so snehovou pokrývkou z
vaječných bielkov.

24,90€

TVAROHOVÉ PITÉ
(1,3,7)
1400g rezy. Jemné linecké cesto, tvarohová plnka
navrchu preliata ovocnou dezertnou omáčkou.

24,90€

Tešíme sa na vaše objednávky
a prajeme dobrú chuť

Bojnická 3
Bratislava
OTVÁRACIE HODINY
PONDELOK - PIATOK
8:00 - 15:00

