
DEZERTY 

Limetková tartaletka
s kardamomovým sněhem
134 Kč
Vanilkovo-mandlová tartaletka se svěže
kyselým limetkovým krémem,
oslazená cukrovým sněhem
se špetkou kardamomu
   

Pistáciový dezert
Iveta 
128 Kč
Výjimečný pistáciový dezert s malinami
a mandlovo-pistáciovým korpusem
(bez lepku)
   

Větrník
slaný karamel
82 Kč
Poctivý větrník se žloutkovým krémem
s pravou vanilkou a rumem,
karamelovou šlehačkou, namočený
ve slaném karamelu
TOP dezert 

Likérová
špička
128 Kč
Intenzivně čokoládová náplň z belgické 
čokolády, skrývající náš domácí vaječný 
koňak s pravou vanilkou, postavená na 
špaldovém piškotu, celá ponořená 
v hořké čokoládě a dozdobená jedlým 
zlatem

Éclair
slaný karamel
88 Kč
Korpus z vlašských ořechů,
krém z čerstvého sýra, másla
a slaného karamelu,
posypaný lotus sušenkami,
ozdobený borůvkou
   

Čokoládový
obláček 
102 Kč
Korpus z belgické hořké čokolády,
dozdobený žloutkovým čokoládovým krémem
a vanilkovým oblakem, nahoře s kusy čokolády
(bez lepku), TOP dezert  

   

Choux květina 
s ořechy
92 Kč
Odpalované těsto s křupavou 
vrstvou, plněné slaným 
karamelem a opraženými 
lískovými ořechy, nazdobené 
vanilkovým Chantilly krémem 
do tvaru květiny

Cheesecake vanilkový 
s malinami
98 Kč
Cheesecake z čerstvého
sýra, s vanilkou, limetkovou 
kůrou, přelitý malinovým
želé, dozdobený ovocem

Mučenkový
indiánek 
64 Kč
Špaldový piškot provoněný
hřebíčkem, mučenkový
cukrový sníh, namočený
v ruby čokoládě 



Jablko – hruška
– karamel
108 Kč
Jablečný korpus se zkaramelizovanými 
hruškami a krémem ze šlehačky 
a čerstvého sýra, přelitý karamelovým 
glazé

Mrkváček

108 Kč
Mrkvovo ananasový korpus s podzimním
kořením a krémem z čerstvého sýra a másla,
celý obalený v opražených vlašských oříškách,
dozdobený marcipánovou kytičkou a mrkvičkou

Maxi
makronka
138 Kč
Mandlová maxi makronka
se svěžím krémem
a s čerstvými malinami
(bez lepku)

Dortový
čokoládový nanuk 
98 Kč
Čokoládový dezert s perníčkovým kořením
ve tvaru nanuku, celý na dřívku a namočený
v mléčné belgické čokoládě

Punčový
řez 
72 Kč
Punčové řezy
s pomerančovým likérem
v cukrové polevě
dozdobené jedlou růží

Dýňový
řez 
74 Kč
Dýňový korpus s podzimním kořením, šípkovou
marmeládou, krém z čerstvého sýra a másla
s pekanovými ořechy, přelitý slaným karamelem,
dozdobený domácím karamelovým popcornem
a jedlými květy

Tiramisu

92 Kč
Špaldové piškoty s hřebíčkem
máčené v naší výběrové kávě
s Amaretto likérem
a žloutkový krém
s mascarpone posypané
belgickým kakaem

Tartaletka
zelené jablko
142 Kč
Vanilkovo-mandlová tartaletka
s pečeným mandlovým krémem,
povařenými jablíčky se špetkou kopru,
lehkým krémem s chutí zeleného jablka,
přelitý zeleným glazé
   

Čokoládová
Éclair 
92 Kč
Smetanový základ s lotus sušenkami namočený
v mléčné belgické čokoládě, postavený
na kakaovo-mandlovém lineckém korpusu,
dozdobený čokoládovým krémem
a čokoládovými ozdobami



Tropical
Pavlova
92 Kč
Sněhová pusinka s mangovo-mučenkovým
želé a opraženými mandlemi
(bez lepku)

   

Čokoládový koláč
s tonka fazolí 
88 Kč
Linecké mandlové těsto, pečený čokoládový 
krém politý čokoládovou ganache s  tonka 
fazolí 
(bez lepku)

Kávová
laskonka
64 Kč
Mandlová laskonka s lahodným kávovým
krémem s naší výběrovou kávou
(bez lepku)

Vanilková
Panna cotta
s malinami
86 Kč
Vanilková panna cotta
s malinovým želé
(bez lepku)

Nugátový
Paris Brest 
92 Kč
Věneček s mandlemi, nugátovým krémem
a slaným karamelem




