
 

 

 

 

Pačioje Vilniaus Senamiesčio širdyje įsikūrusi Ponių Laimė kviečia Jus 

pasimėgauti unikaliu 

skoniu išsiskiriančiais desertais. Tik čia paragausite garsiojo Madam 

Pompadour torto, 

elegantiškųjų Pavlova pyragaičių, sodraus skonio romo bobų ir burnoje 

tirpstančių klasikinių prancūziškųjų kruasanų... 

Ateikite, paragaukite, pajuskite tikrąjį skonį ir sugrįžkite... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Klasikiniai tortai / Classic cakes 

Tortas Madam Pompadour :Šokoladinio biskvito ir sodraus šokoladinio kremo dermė (su alkoholiu) 
Cake Madam Pompadour: Amazing combination of chocolate sponge and chocolate cream (with alcohol) 

 
Tortas Dainava: Morenginė klasika su sviestiniu-šokoladiniu pertepimu 

Cake Dainava: Morengue with butter and chocolate filling 

 
Tortas Bruknelė: Šokoladinis ir baltasis biskvitas, perteptas sviestiniu kremu, su namine bruknių uogiene 

Cake Bruknelė: Chocolate and white sponge combination with butter cream and home-made cranberry jam 

 
Tortas Matcha: baltojo šokolado biskvitas, varškės sūrio pertepimas su Matcha arbata 

Cake Matcha: white chocolate sponge with curd cheese filling and Matcha tea. 

 

Karališkas tortas: Šokoladinis biskvitas su šokoladiniu-kavos pertepimu ir šviežių uogų deriniu 

Royal cake: Chocolate sponge with Mokka filling and fresh berries combination 

 

Tortas Dubingiai: Riešutinis morengas su kavos kremu 

Cake Dubingiai: Nutty morengue with coffee cream 

 

Morkų tortas: Morkų, ananasų, kokosų biskvitas su maskarponės kremu, pagardintu mango sirupu. 

Carrot cake: Carrot, pineapple, coconut sponge with mascarpone cream and mango syrup 

 

Jogurtinis tortas: Pagardintas grietinėlės, jogurto ir juodųjų serbentų įdaru 

Yoghurt cake: Filled with sweet cream, yoghurt and black currants 

 

Migdolinis tortas be gliuteno: Ryžių miltų ir migdolų biskvitas, perteptas migdoliniu sviestiniu kremu  

Almond cake gluten free: Rise and almond flour sponge with almond butter cream 

 

 
Tortas Napoleonas 

Cake Napoleon 
 

Tortas Medaus 
Honey Cake 

 

♥ Tortų kaina 45 Eur/kg su standartiniu papuošimu. 

♥ Tortai kepami ypatingosioms Jūsų šventėms, pagal individualų dekoravimą. Kaina nuo 50 Eur/kg. 

 

      

 



Sausainiai / Biscuits 

 

Morengai  
Meringue      2,35 Eur/100 g 
 
Cukrinukai, su ruduoju cukrumi 
Sugar Biscuits, with brown sugar    1,45 Eur/100 g 
 
Katės liežuvėliai, sviestiniai sausainiai  
Cats‘ tongue, butter biscuits     1,50 Eur/100 g 
 
Kavos mėnuliukai, su kava ir kakava  
Coffee moons, with coffee and cacao    1,50 Eur/100 g 
 
Graikiški riešutai  
Greek nuts      2,35 Eur / 100 g 
 
Glazūruoti sausainiai  
Glazed biscuits     2,45 Eur / 100 g 
 
Kavos sausainiai su riešutais  
Coffee biscuits with nuts     1,80 Eur/ 100 g 
 
Apelsininiai sausainiai  
Orange biscuits     1,45 Eur / 100 g 
 
Sausainiai Stikliai 
Stikliai biscuits     1,80 Eur / 100 g 
 
Sausainiai Arachisas  
Biscuits Arachis      2 Eur / 100 g 
 
Choco Noir 
Biscuits Choco Noir     1,75 Eur / 100 g 
 
Florentinai  
Florentines      2,35 Eur / 100 g 

       

       



Pyragėliai / Small pastries 

Pyragaitis Romo boba, sviestinė tešla su sodriu romo sirupu ir baltuoju cukraus glajumi 

Rum babka, butter pastry with rome syrup and white sugar glaze  2 Eur / vnt. 
     

Pyragaitis Madam Pompadour, šokoladinis biskvitas su sodriu šokoladiniu pertepimu 

Madam Pompadour patty, chocolate sponge with chocolate cream   3,50 Eur / vnt. 
     

Pyragaitis Dainava, morenginė klasika su sviestiniu-šokoladiniu pertepimu 

Dainava patty, morengue with butter and chocolate filling   3 Eur / vnt. 
   

Pyragaitis Jogurtinis, agardintas grietinėlės, jogurto ir juodųjų serbentų įdaru 
Yoghurt patty, filled with sweet cream, yoghurt and black currants  3  Eur / vnt. 

   

Pyragaitis Bruknelė Šokoladinis ir baltasis biskvitas su sviestiniu kremu, bruknių uogiene 
Bruknelė patty white and dark chocolate sponge with butter cream, cranberries jam 3 Eur / vnt. 

    
Pyragaitis Baltoji burė aviečių zefyras su sviesto ir aviečių uogienės įdaru, šokolado glajumi 

White Sail patty rasberry zephyr, butter filling with rasberry jam, chocolate glaze 2 Eur / vnt. 
   

Pyragaitis Avietinė bomba, šokoladinis biskvitas su šokoladiniu ir aviečių įdaru 

Raspberry bomb patty, chocolate sponge with chocolate and raspberries filling 3 Eur / vnt.  
 
Pyragaitis su vyšniomis, su burboninės vanilės ir grietinėlės kremu ir vyšnių įdaru  
Cherry patty, bourbon vanilla and sweet cream filling with cherries   3 Eur / vnt. 

   
Pyragaitis Akmenėlis, su šokoladiniu musu ir gaiviu citrininiu įdaru 

Stone patty, with chocolate mousse and fresh lemon filling   3 Eur / vnt.  
 
Pyragaitis Napaleonas 
Napoleon patty      2,50 Eur / vnt. 
 
Pyragaitis Riešutinis 
Nutty patty       4  Eur / vnt. 
 
Pavlova  
Pavlova       3,50 Eur/ vnt. 
    
Medaus pyragaitis 
Honey patty       2,50 Eur / vnt. 

 
Krepšelis su uogomis 
Tartelette with berries     2,50 Eur/ vnt. 
   
Pyragaitis Riešutas 
Nuts patty       2,50 Eur / vnt. 
 
 
 

       



Prancūziški kepiniai / French style pastries 

 

Prancūziškas ragelis su migdoliniu kremu 

French croissant with almond cream     2 Eur / vnt. 
 
Sviestinė pusrytinė bandelė 
Croissant       1,20 Eur /vnt.  
 
Pyragaitis Batisto sapnas, su migdolais ir migdoliniu-juodųjų serbentų kremu 

Batist Dream cake, with almonds and black currant and almond cream  1,20 Eur / vnt. 
 
Obuolių pyragaitis Dubingiai, trapios tešlos ir naminio obuolių džemo derinys 

Apple cake Dubingiai, combination of crumble pastry and home-made apple jam 1,50 Eur / vnt. 
     

Migdoliniai batonėliai su šokoladu 
Almond bars with chocolate    2,35 Eur/ 100 g 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 

 



Saldainiai ir kiti saldumynai / Sweets 

 

Šokoladiniai triufeliai 
Chocolate truffles                    2,85 Eur / 100 g 
 
Šokoladiniai triufeliai su romu/viskiu/brendžiu 
Chocolate truffles with rom/whiskey/brandy                   2,85 Eur / 100 g 
 
Marcipanas datulėje 
Marzipan in date                      2,35 Eur/100 g 
 
Vaisiniai saldainiai 
Fruit sweets                       2,05 Eur/100 g  
 

Macaroons sausainiai                       1 Eur/vnt.  

Macaroons       

 

♥ Saldainiai, sausainiai gali būti supakuoti skirtingo dydžio pakuotėmis pagal individualius užsakymus. 

♥All sweets, biscuits are packed into different size boxes according to individual orders. 

 

  

 

          

 


