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NABÍDKA DORTŮ
A DEZERTŮ
VLASTNÍ VÝROBY

Nabízíme
• Dorty k rychlému odběru
• Na objednávku dle katalogu, dva dny předem.
• Speciální dorty dle přání zákazníka (po domluvě s cukrářem vám vyrobíme dort dle vašeho přání).
Nutno objednat minimálně týden předem.

Sachr dort

Dort ve tvaru srdce

Kakový korpus potřený meruňkovou marmeládou,
potažený čokoládou. Zdobený šlehačkou a ﬁligrány.

Šlehačkový dort s příchutí jogurtu a jahod. Zdobený
jahodovou polevou, jahodami, ﬁligrány a dokola
jahodovými hoblinami. Lze připravit v jakékoli
příchuti a kombinaci.

Premium Raffy dort

Amareto dort

Šlehačkový dort s příchutí bílé čokolády, kokosu.
Zdobený ﬁligrány, kokosovými plátky a dokola
strouhaným kokosem.

Šlehačkový dort s příchutí amareto likéru. Zdobený
polevou z bílé a tmavé čokolády, ﬁligrány a dokola
s mandlovými plátky.

Karamelový dort

Tiramisu dort

Šlehačkový dort s příchutí karamelu. Zdobený karamelovou polevou s ﬁligrány a dokola karamelovými
hoblinami.

Krém z mascarpone a smetany, proložený piškoty
namáčenými v kávě a brandy. Zdobený kakaem,
ﬁligrány a dokola burizony.

Tiramisu dort

Royal dort

Krém z mascarpone a smetany, proložený piškoty
namáčenými v kávě a brandy. Zdobený kakaem,
ﬁligrány a dokola burizony.

Šlehačkový dort z pravé Belgické čokolády. Zdobený
karamelovou polevou s ovocem, ﬁligrány a dokola
čokoládovou dubovou kůrou.

Všechny naše výrobky vyrábíme dle vlastních receptur.
Přímo na pobočce jej pro vás vyrábí vyškolený cukrář/ cukrářka.

Příchutě
Jogurt
Čoko. banán
Čoko. vaječný likér
Stracitella
Cookies
Studentská směs
Dolce Latte
Lesní plody
Višeň

Tvaroh
Čoko. tvaroh (Míša)
Čoko. ostružina
Bounty
Pařížská šlehačka
Malibu
Premium raffy
Hruška
Pomeranč

Vanilka
Čoko. pomeranč
Nugát
Pistácie
Karamel
Lískový oříšek
Jahoda
Kiwi
Chilli

Mascarpone
Čoko. hruška
Amádeus
Bílá čokoláda
Cappuccino
Baileys
Malina
Banán

Čokoláda
Čoko. pistácie
Tofﬁfe
Chery
Snickers
Amaretto
Borůvka
Meruňka

Borůvka
Pistácie
Tmavá čokoláda

Lesní plody
Karamel
Bianco neutral

Pomeranč
Malina

Meruňka
Nugát

Polevy (glazury)
Jahoda
Višeň
Bílá čokoláda

Velikosti
Malý dort
Střední dort
Velký dort

18,5 cm
23 cm
26 cm

1 - 1,2 kg (dle druhu)
1,4 - 1,8 kg (dle druhu)
2,2 - 2,7 kg (dle druhu)

8 porcí
12 porcí
16 Porcí
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Malinový koláč

Schwarzwald dort

Větrníkový dort

3D malinové srdce

Světlý korpus s vanilkovým krémem a malinami
zalitými v želé.

Višňový dort se šlehačkou a tmavým korpusem.

Korpus z páleného těsta, plněný šlehačkou a vanilkovým krémem. Zdobený vařeným karamelem.

Šlehačkový dort s příchutí tvarohu a malin. Zdobený
malinami, ﬁligrány a malinovou polevou.

Baileys dort

Dolce Latte dort

Harlekýn

Pařížský dort s banánem

Šlehačkový dort s příchutí baileys likéru. Zdobený
nugátovou polevou s ﬁligrány, ovocem a dokola
čokoládovými hoblinami duo.

Šlehačkový dort s příchutí kávy a karamelu. Zdobený
karamelovou polevou s ﬁligrány a dokola ozdobnou
čokoládou s motivem.

Dort v kombinaci pařížské a pravé šlehačky,
prokládaný kakaovým korpusem. Zdobený ﬁligránky
a strouhanou čokoládou.

Dort z pařížské šlehačky prokládaný kakaovým
korpusem. Zdobený čokoládovou polevou, pusinkami s banánem a ﬁligrány.

Oříškový dort

Tvarohový dort s lesními plody

Tvarohový dort s lesními plody

Jogurtový dort s míchaným ovocem

Šlehačkový dort s příchutí lískového ořechu.
Zdobený nugátovou polevou, ořechy, ﬁligrány a
dokola čokoládovými hoblinami duo.

Šlehačkový dort s příchutí tvarohu a lesních plodů.
Zdobený polevou z lesních plodů a ovocem.

Šlehačkový dort s příchutí tvarohu. Zdobený lesními
plody zalitými v želé, pusinkami s ovocem a dokola
hobliny z bílé čokolády.

Šlehačkový dort s příchutí jogurtu. Zdobený
míchaným ovocem zalitým v želé, pusinkami
s ovocem a dokola ozdobný plát.

Čokoládový dort lehce zdobený ovocem

Dětský dort
Šlehačkový dort s dětským motivem z jedlého
papíru. Možnost výběru jakékoli námi nabízené
příchutě.

Nízký jogurtový dort
s mandarinkami a malinami

Pohádky

Šlehačkový dort z pravého kakaa. Zdobený
čokoládovou polevou, ovocem a dokola hobliny z
tmavé čokolády.
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Šlehačkový dort s příchutí jogurtu. Zdobený mandarinkami a malinami zalitými v želé. Zdobený pusinkami s ovocem a dokola mandlové plátky.

Dort s pařížskou šlehačkou, kakaovým korpusem
a polevou z tmavé čokolády. Zdobený pusinkami a
ﬁligrány.
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Roláda

Meruňkový koláč

Jablečný štrůdl

Makronky

Šlehačková roláda. Zdobená hoblinami, pusinkami s
ovocem nebo ﬁligrány.

Drobenkový koláč s meruňkami a tvarohem.

Listové těsto, kousky jablek a rozinky.

Pochoutka z mandlového těsta s krémem. Doba
objednání je 4 dny předem.

Višňový koláč

Jablečný koláč

Zakázkové dorty

Borůvkový koláč

Dezert
Tiramisu, čokoláda, lesní plody, jahoda, kiwi.
Všechny tyto dezerty lze připravit bez lepku.
Standardně jsou všechny šlehačkové dezerty
prokládány plátem nebo piškotem.
Dezert panacota: jahoda, malina, borůvka

Mini dezerty

Ecleres

Tiramisu, čokoláda, lesní plody, jahoda, kiwi.
Všechny tyto dezerty lze připravit bez lepku.
Standardně jsou všechny šlehačkové dezerty
prokládány plátem nebo piškotem.
Mini dezert panacota: jahoda, malina, borůvka

Francouzský dezert z páleného těsta, plněný
krémem. Zdobený polevami a ozdobami.

NABÍDKA DORTŮ A DEZERTŮ VLASTNÍ VÝROBY

VALE Cafe & Restaurant • Josefská 21, Brno • tel.: +420 542 212 752 • e-mail: gelateriabrno@gmail.com

VALE Cafe & Restaurant
Josefská 21, 602 00 Brno
e-mail: gelateriabrno@gmail.com
telefon: +420 542 212 752
Otevírací doba
pondělí - neděle
8.00 - 20.00 hod.

