
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionella tårtor 



 

 

BANANZA 

 
 

 
 اساس فاتح •
 كریما بالفانیلیا •
 قشطة بنكھة الموز •
 جوز ناعم على االطراف •
 عجینة اللوز ُمغطئ بالشوكوالتة •

 

 كاتو بالموز والشوكوالتة
 



 

SCHWARZWALD

 
االساس مرینغ  "مزیج من السكر وبیاض البیض  •

 المخفوق" یتوسطھ الشوكوالتة والجوز
 قشطة •
 یحاذي الكاتو الشوكوالتھ الھشة •
 ُمزینة في االعلى بالشوكوالتھ الشھة •

 

  "فقط في الموسم"              

 النكھات الكالسیكیة
 



 

GRÄDDTÅRTA MED HALLON

 
 

 اساس الكاتو فاتح •
 كریما الفانیلیا •
 قشطة بنكھة توت العلیق •
 ُمزینة بالھالم "جیلیھ" بنكھة التوت العلیق •

  

 توت العلیق ,القشطة وكریما بالفانیلیا   
 



 

GRÄDDTÅRTA MED BLÅBÄR 

 
 

 اساس فاتح •
 كریمة الفانیلیا •
 قشطة التوت االزرق •
 ُمزینة بالھالم "جیلیھ" التوت االزرق •

  

 كاتو بنكھة الكالسیكیة
 



 

PRINCESSTÅRTA 

 
 

 اساس فاتح •
 مربى التوت العلیق •
 كریمة الفانیلیا •
 قشطة •
 عجینة اللوز خضراء اللون •

  "یمكن ان تحصل على لون اخر من عجینة اللوز"

Tårtornas tårta! 



 

SÄSONGSTÅRTA 

 
 

 اساس شوكوالتة •
 مربى التوت العلیق  •
 اساس فاتح •
 كریمة الفانیلیا •
 قشطة •
 تُزین و تُغطى بالعجینة اللوز بعد الموسم •

 

  

 تُزین بعد الموسم "كاتو الموسم"
 



 

ÄPPLEMARÄNG 

 
 

 اساس فاتح •
 مربى التفاح •
 كریمة الفانیلیا  •
 قشطة •
 مرینغ " مزیج من السكر وبیاض البیض المخفوق " •

  

 كاتو منعش بنكھة التفاح
 



 

CHOKLADTÅRTA

 

 

 اساس فاتح •
 مربى التوت العلیق •
 قشطة بالشوكوالتة •
 ُمغطئ  بالمزیج الشوكوالتة •
 ُمزینة بالشوكوالتة •

 

 

 كاتو بالشوكوالتة والتوت العلیق
 



 

FRUKTTÅRTA MED GRÄDDE

 
 

 اساس فاتح •
 مربى الفریز •
 كریمة بالفانیلیا •
 قشطة •
 ُمزینة بالفواكةوالھالم "جیلیھ" •
 على الجوانب یوجد شوكوالتة •

  

 كاتو بالفواكة والھالم
 



 

WILLIAMSTÅRTA

 
 

 
 اعتمادات خفیفة •
 كریمة بالفانیلیا •
 كومبوت باالجاص " اجاص بالشراب السكر"  •
 قشطة بنكھة االجاص •
 عجینة اللوز •
 مزیج من الشوكوالتھ •

  

 كاتوه باالجاص والشوكوالتھ
 



 

MARAGARETATÅRTA

 
 اساس فاتح •
 عجینة اللوز •
 كریما بالفانیلیا •
 ُمزینة بالعجینة اللوز والفواكة •
 على االطراف یوجد اللوز المحمص •

  

 كاتوه من مجموعة اللوز الرائعة
 



 

 
 

 

 
Moussetårtor 

 

6-8 bitar   200:- 

8-10 bitar  240:- 

12-15 bitar 360:- 

20 bitar  480:- 

30 bitar  720:- 

Längder   90:-  

Bit 24:-per/bit 
 

Vanliga tårtor 
 

8-10 bitar  290:- 

12-15 bitar 430:- 

Bit        29:-/st 
 


