TORT DE IAURT CU ZMEURĂ

77,0 lei

1kg

TORT CARROT CAKE

77,0 lei

1kg

CHEESE CAKE CU MANGO

77,0 lei

1kg

TARTĂ cu iaurt și fructe de pădure

67,0 lei

1kg

TORT AMANDINA

77,0 lei

1kg

TORT DOBOS

77,0 lei

1kg

TORT OPERA

77,0 lei

1kg

TARTĂ CIOCOLATĂ

77,0 lei

1kg

TORT DIPLOMAT

77,0 lei

1kg

TORT DE BANANE ȘI CARAMEL

77,0 lei

1kg

TORT RED VELVET

77,0 lei

1kg

CHEESE COPT CU PIURE DE FRUCTE 77,0 lei

1kg

TARTĂ cu cremă de vanilie și zmeură

67,0 lei

1kg

cofetariaarta.ro

TORT MEDOVIK

77,0 lei

1kg

Pentru comenzi
şi oferte personalizate:

Blat de cacao, sirop vanilie, cremă de frișcă cu iaurt gras,
ciocolată albă și piure de zmeură, cu inserție de zmeură în jeleu,
îmbrăcat în glazură de ciocolată albă/colorată
Blat umed cu morcov, sâmburi de nucă prăjită și scorțișoară,
cremă de brânză Philadelphia și frișcă lichidă și lămâie și un strop
de vanile, naked/ îmbrăcat în cremă de brânză
Crusta de biscuit sfărâmat, unt și smântână grasă, crema de
brânză, brânză MASCARPONE, piure și bucați de MANGO,
acoperit cu jeleu de mango
Blat de cacao, sirop vanilie, cremă de iaurt grecesc și frișcă,
acoperit cu fructe de pădure și jeleu
Blat cacao, sirop rom, cremă de ciocolată pe bază de unt și
ciocolată neagră, îmbrăcat în fondant cu cacao
Doboș, cremă de doboș, îmbrăcat în cremă de ciocolată,
acoperit cu "capace" din glazură de zahăr ars
Blat umed cacao, însiropat cu ciocolată caldă, cremă de cafea,
cremă ciocolată, îmbrăcat în glazură fină de ciocolată
Biscuit din aluat fraged cu unt, cremă de ciocolată belgiană
Blat alb de vanilie, sirop vanilie, cremă DIPLOMAT cu fructe
de sezon/la alegere, îmbrăcat în frișcă
Blat cacao, cremă cu mousse de ciocolată albă și caramel
și bucățele de banane

Blat roșu umed, cremă de brânză mascarpone și frișcă lichidă,
îmbrăcat în blat roșu sfărâmat, glazură de ciocolată neagră sau naked
Crustă de biscuit sfărâmat, unt și smântână grasă, cremă de brânză,
brânză Philadelphia, acoperit cu piure de fructe și jeleu

Blat de vanilie, sirop de vanilie, cremă de vanilie acoperit cu zmeură și jeleu
Foi cu miere, umplut cu cremă din smântână acră

Transportul este gratuit pentru comenzi de minim 200 lei*

TORTURI FĂRĂ ZAHĂR
TORT CHEESE CAKE fără zahăr

(simplu sau cu afine)

96,0 lei 1kg

Blat crocant din biscuiți dietetici, cremă din smântână grasă, îndulcit cu ștevie, cu portocală

MOUSSE VEGAN de ciocolată neagră
Produs vegan pe bază de ciocolată neagră

150,0 lei 1kg

TORT DE POST
blat fără ouă, nuci, dulceață din fructe

67,0 lei 1kg

Tel +40 751 109 994
Adresa: Strada Regele Ferdinand,
nr.36 400110 Cluj-Napoca, Romania
officecluj@cofetariaarta.ro
cost transport Cluj-Napoca - 15 lei, periferie - 20 lei, Floreşti - 25 lei,
2 lei/km pentru localitățile din afara orașului

Am adus pasiunea noastră pentru artă, dulce și tradiții la Cluj, tocmai
din Deva. Vă rasfățăm zilnic cu produse proaspete, realizate cu maiestrie
de echipa noastră. Combinații de culori, texturi și arome, toate
pregatite din ingrediente naturale exact ca cele de altădată după
rețetarul Casei Capșa din anul 1963.
Ți-e poftă de dulce? Îți oferim prăjituri, torturi, înghețată artizanală.
Ți-e poftă de puțin dulce? Minitartele sau mousse-urile sunt alegerea
perfectă.
Ți-e poftă de sărat? Te așteaptă cele mai bune tarte cu pui, spanac și ton.
Ți-e poftă de ceva revigorant? Avem soluția. Fresh-uri și smoothie-uri în
combinații interesante așteaptă să fie degustate.

PRĂJITURI

MEDOVIK

9,5 lei 100gr

OPERA

8,0 lei 200gr

PUNCI ROM

6,5 lei 200gr

SAVARINĂ

7,0 lei 300gr

Foi cu miere și cremă de smântână acră

3 CIOCOLATE

8,0 lei 180gr

ALBINITA

6,0 lei 140gr

AMANDINA

7,5 lei 180gr

Mousse din ciocolată negră/ lapte/albă, blat cacao, sirop vanilie
Foi cu miere, cremă de unt cu gris și lapte, dulceață acrișoară de caise
Blat ciocolată, sirop cu rom, cremă de ciocolată, glazurată cu fondant

AMARENA (mousse)

Mousse din ciocolată albă, cu lichior amaretto, inserție de ciocolată
și amarene, glazură de ciocolată neagră

BANANE CARAMEL (mousse)

Mousse din cremă de ou cu ciocolată belgiană albă, inserție de
caramel și dulceață de banane, blat cu banane, glazură de caramel

BOEMA

Blat de ciocolată glazurat în ciocolată neagră, sirop cu rom, cremă
de unt cu ciocolată, moț din frișcă stropit cu ciocolată neagră

BUCUREȘTI

Blat caramel, sirop cu rom, cremă de unt cu ciocolată, cremă de
unt cu fistic, glazurată cu fondant

BROSCUȚE

Blat de ciocolată, sirop cu rom, cremă de unt cu ciocolată,
glazura din fondant colorat

8,0 lei 110gr
8,0 lei 120gr
7,0 lei 140gr
8,5 lei 180 g
4,5 lei 120gr

CARPAȚI

9,0 lei 150gr

CARROT CAKE

9,5 lei 110gr

CHEESECAKE (copt, cu fructe de pădure)

9,5 lei 180gr

Foi doboș, cremă de unt cu ciocolată, nucă
Blat cu morcovi, nuci și scorțișoară, cremă de brânză grasă cu lămâie
Blat crocant din biscuiți cu unt, cremă din brânză grasă, smântână
și ou, toping din jeleu cu fructe de pădure

CHEESE CAKE mango / banane caramel

Blat crocant din biscuiți cu unt, cremă din trei tipuri de brânză,
dulceață de mango, toping din jeleu cu mango

CIOCOLATĂ ȘI VIȘINE

Blat de ciocolată, sirop cu rom, cremă de unt cu ciocolată, vișine
în sirop, glazură de ciocolată

CIOCOLATĂ ȘI ZMEURĂ (mousse)

Mousse din ciocolată belgiană cu lapte, zmeură, inserție din
zmeură, blat ciocolată neagră, glazură de ciocolată neagră

CREMEȘ

Foietaj, cremă fiartă de vanilie, frișcă, crumble din foietaj

9,5 lei 200gr
8,5 lei 150gr
8,5 lei 100gr
6,5 lei 220gr

DIPLOMAT

7,0 lei 200gr

DOBOȘ

8,0 lei 120gr

ECLERE

6,5 lei 120gr

IAURT ZMEURĂ (felii tort)

7,5 lei 140gr

Blat vanilie, cu sirop de vanilie, cremă de diplomat cu
fructe de sezon
Foi doboș, cremă de unt cu ciocolată, capace crantz
Gogoși eclere, cremă de vanilie, frișcă, glazură fondant cu ciocolată
Blat de ciocolată, sirop de vanilie, cremă de iaurt cu zmeură,
inserție din fructe, zmeură și jeleu, glazură de ciocolată cu zmeură

ARTA - Fructul pasiunii

Blat de vanilie, sirop de vanilie, cremă de iaurt cu piure de
maracuja, inserție de fructe de pădure și jeleu

Blat de ciocolată, sirop de cafea, cremă de unt cu ciocolată,
cremă de unt cu cafea, glazură fină de ciocolată
Blat de vanilie, cremă de unt cu vanilie, compoziție punci,
glazură de ciocolată
Gogoși din aluat dospit, însiropate în sirop cu rom, umplute cu
frișcă, toping din dulceață acrișoară

TARTĂ CU ZMEURĂ

8,0 lei 160gr

Blat din vanilie, cremă ușoară de vanilie, strat de zmeură
acoperită cu jeleu de fructe roșii

TARTĂ FRUCTE PĂDURE

8,0 lei 160gr

Blat din ciocolată, cremă ușoară de iaurt, strat de fructe de
pădure acoperite cu jeleu de fructe roșii

TIRAMISU

11,0 lei 150gr

TAVALITA

5,0 lei 100gr

CIOCOLATĂ DE CASĂ

6,5 lei 100gr

Pișcoturi însiropate în cafea, cremă de mascarpone și frișcă, cacao
Blat din ouă, zahăr, făină, unt, vanilie, sirop din zahăr și cacao, nucă

(simplă, cu nucă, cu portocală, cu cocos)
Lapte praf, cacao, unt, zahăr

MACARONS

16,0 lei 100gr

15,0 lei 100gr

PRĂJITURI FĂRĂ ZAHĂR
CHESE CAKE fără zahăr

Blat crocant din biscuiți dietetici, cremă din smântână grasă,
îndulcit cu ștevia, cu portocală

BISCUIȚI CU SUSAN fără zahăr
Făină integrală, susan, ouă, unt, sare, îndulcitor

12,0 lei 100gr
9,0 lei 100gr

DELICIU CARAMEL

15,0 lei 200gr

CIOCOLATĂ ȘI MANGO (mousse)

13,0 lei 150gr

VANILIE ȘI ZMEURĂ (mousse)

13,0 lei 150gr

Blat din ouă, făină și îndulcitor, cremă cu frișcă naturală
și dolce de leche
Blat din ouă, făină și îndulcitor, cremă cu sodou cu ouă și lapte,
frișcă naturală cu cacao, inserție din dulceață fructe de mango

Blat din ouă, făină, cremă cu sodou cu ouă și lapte, frișcă naturală cu vanilie
inserție din dulceață de zmeură cu îndulcitor

TORTURI
TORT CIOCOLATĂ cu fructe de pădure

77,0 lei

1kg

4,5 lei 100gr

TORT CIOCOLATĂ cu zmeură

77,0 lei

1kg

BISCUIȚI CU CIOCOLATĂ

6,5 lei 100gr

TORT CIOCOLATĂ cu vișine

77,0 lei

1kg

PRĂJITURI ASORTATE

5,5 lei 100gr

TORT CIOCOLATĂ cu nucă

77,0 lei

1kg

TORT CIOCOLATĂ

77,0 lei

1kg

TORT MOUSSE 3 CIOCOLATE

77,0 lei

1kg

TORT OREO

77,0 lei

1kg

TORT MARACUJA cu fructe de pădure și jeleu 77,0 lei

1kg

77,0 lei

1kg

Albuș de ou, zahăr, făină de migdale, colorant alimentar, cremă

BISCUIȚI CU DULCEAȚĂ DE CAISE

4,5 lei 100gr

IȘLERE

Aluat fraged cu unt, dulceață din caise și zahăr

Aluat fraged cu unt și nucă, cremă din unt, cacao și zahăr,
glazurat cu ciocolată
Făină, cacao, ouă, unt, sare, zahăr

Oua, făină, gris, nucă, nucă cocos, făină de migdale, unt, margarină,
zahăr, cacao, ciocolată, vanilie, rom, lămâie, miere, cafea, fondant

MINI AMANDINE

Blat ciocolată, sirop cu rom, cremă de ciocolată, glazurată cu fondant

MINI ECLERE

Gogoși eclere, cremă de vanilie, frișcă, glazură din ciocolată

5,5 lei 100gr
5,5 lei 100gr

Blat cacao, sirop vanilie, cremă de unt cu ciocolată neagră,
fructe de pădure, îmbrăcat în glazură de ciocolată neagră
Blat cacao, sirop vanilie, cremă de unt cu ciocolată neagră,
zmeură, îmbrăcat în glazură de ciocolată neagră

Blat cacao, sirop rom, cremă de unt și ciocolată neagră, vișine
în sirop, îmbrăcat în glazură de ciocolată neagră

Blat cacao, sirop vanilie, cremă de ciocolată pe bază de unt și
ciocolată belgiană, nuci mărunțite, îmbrăcat în glazură de ciocolată neagră
Blat cacao, sirop rom, cremă de ciocolată pe bază de unt și
ciocolată neagră, îmbrăcat în glazură de ciocolată neagră
Blat cacao, sirop vanilie, cremă în 3 straturi: mousse ciocolată
neagră, mousse ciocolată cu lapte, mousse ciocolată albă, îmbrăcat
în glazură de ciocolată neagră/naked

PRĂJITURI DE POST

8,0 lei 200gr

MOUSSE VEGAN cu ciocolată neagră

produs vegan pe bază de ciocolată

Blat cacao, sirop vanilie, cremă de friscă cu ciocolată albă și
crumble OREO, îmbrăcat în glazură de ciocolată albă/neagră

KINDER PINGUI de post

8,0 lei 140gr

JERBO de post

7,0 lei 140gr

Blat de cicolată fără ou, sirop cu vanilie, cremă din frișcă vegetală,
inserție de ciocolată
Blat de ciocolată cu nuci, cremă din dulceață de fructe,
crumble cu nucă

CRUMBLE CU MĂR de post

Aluat fraged fără ou, cu scorțișoară, nucă și măr

5,5 lei 100gr

Blat de cacao, sirop vanilie, cremă de frișcă cu miere și brânză
mascarpone, aromată cu vanilie și cu bucăți de zmeură/fructe
de pădure, îmbrăcat în glazură de ciocolată albă/colorată

TORT DE MASCARPONE
(cu zmeură/ fructe de pădure)

Blat de cacao, sirop vanilie, cremă de frișcă cu miere și brânză mascarpone, aromată cu vanilie
și cu bucați de zmeură/fructe de pădure, îmbrăcat în glazură de ciocolată albă/colorată

