
 
 
 

 
ΤΟΡΤΑ ЛИМОН ФОРЕСТ 
LEMON FOREST              
 
 
 
 
 
 

 
 
  
Характеристика:   
 а)   Пандишпан от бадеми на прах по френска технология. (дакуаж) сиропиран със сос от малини. 
 б)   Пълнеж: лимонов мус- млечно-яйчна основа с белгийски шоколад по френска технология. 
 в)   Пълнеж: лимонов крем 
 г)   Пълнеж: крем сирене–маскарпоне и фабрийогурт по италианска технология (ФАБРИ) 
 д)   Сиропиране с лимонов карамел. 
 е)   Покритие: Белгийска натурална глазура с вкус на мандарина  
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ΤΟΡΤΑ ПИГАСОС – 
PIGASOS            
 
 
 
 
 
 

 
 
  Характеристика:   
 а)   Хрупкава основа от изпечен милфей (многолистно тесто),овкусен с белтийски шоколад  
       и италианска лешникова паста(Фабри) 
 б)   Богати на вкус шоколадови блатове с пресни яйца(немска технология – КОМПЛИТ) 
 в)   Пълнеж: Лек шоколадов мус 
 г)   Пълнеж:  крем пана кота–подправен с алкохолна напитка шарлот  
д)    Глазура:  огледална италианска битер шоколадова глазура (ФАБРИ).   
                                                              
                                                 

 

 
ΤΟΡΤΑ  СИЦИЛИЯ - 
SICILLY                         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Характеристика:   
 а)   Пандишпан от шам фъстъци на прах-леки белтъчени платки по френска технология. (дакуаж)  
 б)   Пълнеж: Млечен мус със шам фъстъци 
 в)   Пълнеж: Оригинален френски крем брюле с бял шоколад. 
 г)   Покритие: Белгийска натурална глазура с вкус на шам фъстък. 
        Декорация: френски макарон.                                                  
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ТОРТА БАНОФИ  
             2010г. Характеристика:  

    Хрупкава ароматна основа от френско краве масло. 
    Много богати на вкус етажи от кремове в идеално съчетание на карамелов  
    и бананов вкус. 
    Оригиналната френска  млечната сметана дава плътен,стабилен, натурален вкус.  

ΤΟΡΤΑ  МАНШЕ - MANCHE   Характеристика:  
  а)   Оригинална американска кейкова основа браунис,  
        обогатена с белгийски натурален шоколад и френска млечна сметана.   
 б)   Пълнеж:  Оригинален френски крем брюле 
 в)   Пълнеж:  Червени череши оброботени по белгийска технология (БАКБЕЛ) 
 г)    Покритие: Млечно шоколадова глазура овкусена с италиански концентрат малини (ФАБРИ) 

   Декорация: френски макарон.  

 ГРАНД МАРНИЕ  
  GRAND MARNIER  Характеристика:   

 а)   Хрупкава бисквитена основа по немска технология, с френско краве масло. 
 б)   Пълнеж: млечен крем овкусен с оригинален италиански концентрат от портокали. 
 в)   Пълнеж: фин баварски мус овкусен с делипейст портокал 
 г)   Ароматен бял блат с пресни яйца (немска технология – КОМПЛИТ) 
 д)   Пълнеж: Оригинален крем брюле обработен с черни череши  

         и гранд марние по френска технология. 
 е)   Глазура: Белгийска натурална глазура с вкус на мандарина. 
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ТОРТА ПАСТЕЛЕРО 
2012г. 

 

 
Характеристика: 
а- Пандишпан: „финансие“ от фардзипан и масло 82% 
б- Пълнеж: млечен шоколадов мус. 
г- Пълнеж: Баваруаз пастелеро „дулче ди лече“. 
д- Глазура: Контензирано карамелизирано мляко 
„дулче ди лече“ - пастелеро. 

 

 
ТАРТА ПРОФИТЕРОЛ 

2012г. 

 
Характеристика: 
а- Тарта : хрупкава тарта с френско масло 82% 
б- Пълнеж: етаж от мардзирап. 
г- Пълнеж: етаж от млечен шоколадов мус. 
д- Еклери „су“ пърни с шоколадов мус 
е- Глазура : шоколадов ганаж. 

 

 
ФРЕНСКА ТОРТА 

БЛЕК ФОРЕСТ  2013г. 

 
Характеристика: 
а- Пандишпан : шоколадов пандишпан САХЕР 
б- Пълнеж: кули от крем брюле 
г- Пълнеж: френски млечен крем 35%. 
д- Глазура : кадифена шоколадова глазура 

 

 
ФРЕНСКА ТОРТА 
КРЕМ ЧИЙЗ  2013г. 

 
Характеристика: 
а- Пандишпан : ароматен ванилов с пресни яйца. 
б- Пълнеж: мус от крем сирене. 
в- Глазура : плодове с даимон тлаже. 
карамелизирани ядки. 
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КРЕМ БРЮЛЕ с 
НАР и ГРЕЙПФРУТ 

2013г. 
 

 
Характеристика: 
а- Класически крем брюле. 
б- Трохи от кора на грейпфрут. 
в- Зърна от нар. 

 

ФРЕНСКА ТОРТА 
ЯГОДА с КРЕМ СИРЕНЕ 

2013г. 
 

 
Характеристика: 
а- Пандишпан : бадемов дакуаж. 
б- Пълнеж: кули от ягода 
в- Пълнеж: мус сирене 
г- Глазура : Даимонт глаже 
шоколадови плаки „мона лиза“. 

 

ФРЕНСКА ТОРТА 
„БЯЛА ПЛАНИНА“ 

кестени 2013г. 

 
Характеристика: 
а- Пандишпан : Лешников сампле 
б- Пълнеж: Крем кестени 
в- Пълнеж: Млечен крем ШАНТИГИ 
г- Глазура : паста от кестени. 

 

ФРЕНСКА ТОРТА 
„ДУЕ КАРАМЕЛИЗЕ“ 

кестени 2013г. 

 
Характеристика: 
а- Пандишпан : бадемов дакуаж. 
б- Пълнеж: Шоколадов мус. 
в- Пълнеж: Ванилов мус. 
г- Глазура : карамелизирана пудра захар. 
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ФРЕНСКИ ДЕСЕРТ 
ПАНАКОТА 

и бретон сампле 2013г. 

 
Характеристика: 
а- Пандишпан : лешников дакуаж. 
б- Бретон сампле 
в- Оригонална панакота 
г- Глазура : нектар от малини. 

 

ТРИЛОГИЯ  
„КУБ“ 2013г. 

 
 

 
Характеристика: 
а- Пандишпан : шоколадов с фардзипан – сироп амарето. 
б- Пълнеж: Млечен шоколадов мус. 
в- Пълнеж: Мус от сирене. 
г- Пълнеж: Мус натурален шоколад. 
д- Глазура : Гланц шоколадова глазура. 

 

МИЛФЕЙГ 
ТИРАМИСУ 2013г. 

 
Характеристика: 
а- Многолистно тесто. 
б- Пълнеж: Етаж от червени горски плодове. 
в- Пълнеж: Крем тирамису. 

 

ШОКОЛАД 
червени плодове 2013г. 

 
Характеристика: 
а- Пандишпан : шоколадов спресни яйца. 
б- Ганаж ягода. 
в- Пантс ягода. 
г- Нектар малини. 
д- кадифена шоколадова глазура. 
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