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1. TORT CIOCOLATĂ ȘI VIȘINE 
Ingrediente: ouă, zahăr, făină, cacao, praf de copt, ciocolată cu lapte, 
frișcă, vișine, apă, zahăr, glazură de ciocolată.
Alergeni: ou, făină

Blat de cacao, umplut cu cremă de ciocolată și bucăți de vișine,
însiropat cu sirop de zahăr. Îmbrăcat în glazură de ciocolată. 
Ornat cu decorațiuni de ciocolată sau fructe proaspete. 

2. TORT IAURT CU FRUCTE 
Ingrediente: ouă, zahăr, făină, praf de copt, iaurt, frișcă, gelatină, 
zahăr vanilat, fructe de pădure congelate, apă, zahăr, 
esență de vanilie, glazură neutral.
Alergeni: ou, făină, lapte și produse derivate.

Blat simplu, umplut cu cremă de iaurt și frișcă cu 
bucăți de fructe de pădure, însiropat cu sirop cu aromă de vanilie. 
Îmbrăcat în frișcă. Ornat cu fructe proaspete sau alte decorațiuni. 

3. TORT KINDER 
Ingrediente: ouă, făină, zahăr, cacao, praf de copt, lapte, gelatină, 
frișcă, esență de vanilie, esență de rom, apă
Alergeni: ou, făină, lapte și produse derivate

Blat de cacao umplut cu două straturi de cremă: cremă de cacao 
și cremă de vanilie, însiropat cu sirop de rom și sirop de vanilie. 
Îmbrăcat în glazură de ciocolată sau frișcă. Ornat după preferințe.

5. TORT PĂDUREA NEAGRĂ 
Ingrediente: ouă, zahăr, făină, cacao, praf de copt, iaurt, frișcă, 
fructe de pădure congelate, apă, esență de vanilie.
Alergeni: ou, făină, lapte și produse derivate

Blat cu cacao, umplut cu cremă de iaurt și frișcă, presărat cu 
fructe de pădure, însiropat cu sirop de vanilie. 
Îmbrăcat în frișcă sau glazură de ciocolată.

4. TORT DUET 
CIOCOLATĂ ȘI VANILIE 
Ingrediente: ouă, zahăr, făină, cacao, praf de copt, ciocolată neagră, 
ciocolată albă, frișcă, apă.
Alergeni: ou, făină

Blat de cacao sau blat simplu umplut cu două creme fine de 
ciocolată albă și neagră, însiropat cu sirop de vanilie.
Îmbrăcat în glazură de ciocolată albă sau neagră. 
Ornat cu decorațiuni de ciocolată.





6. TORT DIPLOMAT 
Ingrediente: ouă, făină, zahăr, praf de copt, gelatină, lapte, frișcă, 
zahăr vanilat, compot de ananas, portocale, stafide, 
apă, esență de vanilie.
Alergeni: ouă, făină, lapte și produse derivate

Blat simplu, umplut cu cremă gingașă de ouă și frișcă, 
cu bucăți de ananas, portocale și stafide, îmsiropat cu sirop de vanilie. 
Îmbrăcat în frișcă. Ornat cu fructe proaspete. 

7. TORT PROFITEROL 
Ingrediente: ouă, zahăr, făină, cacao, praf de copt, zahăr pudră, 
lapte, ulei, mascarpone, frișcă, glazură de ciocolată, 
apă, amaretto, cafea.
Alergeni: ouă, făină, lapte și produse derivate

Blat de cacao stropit cu sirop de cafea și amaretto, umplut cu cremă 
de profiterol și mini choux a la crème, umplute cu cremă fină de vanilie.  
Îmbrăcat în ciocolată veritabilă. Ornat cu mini choux a la crème 
glazurate cu ciocolată, puse pe pat de frișcă. 

8. TORT TREI CIOCOLATE 
Ingrediente: credi rolmix (făină, zahăr, amidon de grâu, 
agenți de afânare: E450 , E500, sirop de glucoză, 
emulsifianti: E475, sare, colorant: E160), ouă, lapte, zahăr, 
ciocolată neagră, gelatină, frișcă, ciocolată cu lapte, ciocolată albă
Alergeni: ouă, făină, lapte și produse derivate

Blat alb delicat cu trei tipuri de mousse de ciocolată veritabilă 
(dark, milk, white). Îmbrăcat în glazură de neutral sau glazură 
de ciocolată. Ornat în funcție de preferințele clienților. 

10. TORT BOLERO 
Ingrediente: ouă, ulei, apă, premix cu ciocolată, lapte, gelatină, 
frișcă, ciocolată albă, ciocolată neagră, zmeură.
Alergeni: ouă, faină, lapte și produse derivate

Blat negru cu două creme fine din ciocolată neagră și albă, 
în mijloc cu un strat de zmeură. Îmbrăcat în glazură de ciocolată. 
Ornat cu fructe proaspete și decorațiuni de ciocolată. 

9. TORT GEORGIA CU ZAHĂR ARS 
Ingrediente: ouă, lapte, zahăr, amidon, esență de vanilie, făină, 
praf de copt, frișcă, glazură de caramel
Alergeni: ouă, făină, lapte și produse derivate

Blat alb simplu cu cremă aerată de zahăr ars. 
Îmbracat în glazură de caramel și ornat cu decorațiuni de ciocolată. 





11. TORT DOBOȘ 
Ingrediente: ouă, făină, zahăr, lapte, cacao, unt. 
Alergeni: ouă, făină, lapte și produse derivcate

Foi subțiri din ouă proaspete, umplute cu cremă delicioasă 
de cacao cu unt. Îmbrăcat în cremă de ciocolată, tapetat 
în nuca caramelizată, acoperit cu biscuite din zahăr caramel. 
 

12. TORT CU CREMĂ DE NUCĂ 
Ingrediente: ouă, zahăr, făină, praf de copt, nucă măcinată, 
lapte, unt, esență de vanilie. 
Alergeni: ouă, făină, lapte și produse derivate

Blat de nucă, umplut cu cremă gustoasă de vanilie cu unt. 
Îmbrăcat în cremă de vanilie, tapetat cu nucă caramelizată. 
Ornat cu decorațiuni de ciocolată. 

13. TORT TIRAMISU 
Ingrediente: pișcoturi, ouă, zahăr, mascarpone, frișcă, 
cafea ness, amaretto.
Alergeni: ouă, făină, lapte și produse derivate

Pișcoturi în sirop de cafea și amaretto, cu cremă aerată 
de mascarpone și frișcă.

15. TORT CHEESECAKE 
Ingrediente: ouă, zahar, brânză de vaci, mascarpone, frișcă, făină, 
aromă de vanilie, apă, gelatină, fructe (zmeură, căpșuni, 
fructe de padure)
Alergeni: ouă, făină, lapte și produse derivate

Îmbinarea dintre stratul pufos cu brânză și jeleul revigorant cu fructe. 

16. VAFĂ 
Îmbrăcare tort în marțipan 
Figurine din marțipan 

14. TORT OREO 
Ingrediente: ouă, cacao, faină, amidon, praf de copt, zahăr, 
ciocolată neagră, iaurt,mascarpone, cremă de brânză, unt, zahăr vanilat.
Aleregeni: ouă, făină, lapte și produse derivate

Blat negru, pufos, cu cremă albă, fină de mascarpone 
și brânză proaspătă.



17. TORT ANIVERSAR CIFRĂ 
Compoziție la alegere
Alergeni: ouă, făină, lapte și produse derivate
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TORTURI COFETĂRIE
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TORTURI COFETĂRIE
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TORTURI EVENIMENTE
BOTEZ
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TORTURI EVENIMENTE
MAJORAT
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CANDY BAR
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COMENZI TORTURI
Luni - Vineri: 08.00 - 17.00

Sâmbătă: 08:00 - 14:00
      0733 680 338

salongeorgia@gmail.ro

delageorgia

delageorgia.ro
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