Pačioje Vilniaus senamiesčio širdyje įsikūrusi Ponių Laimė kviečia Jus
pasimėgauti unikaliu skoniu išsiskiriančiais desertais.
Tik čia paragausite legendinio Madam Pompadour ar klasikinio Dainavos
torto, elegantiškųjų Pavlova pyragaičių, sodraus skonio romo bobų
bei kvapniausių sviestinių ragelių. Pasimėgausite aromatinga kava jaukioje
legendinės kavinės aplinkoje.
Ateikite, paragaukite, sugrįžkite...

Klasikiniai tortai / Classic cakes
Madam Pompadour šokoladinio biskvito ir sodraus šokoladinio kremo dermė
Madam Pompadour: amazing combination of chocolate sponge and chocolate cream
Dainava: riešutiniai morengai pertepti šokoladiniu-sviestiniu kremu
Dainava: nutty morengue with butter-chocolate filling
Alma: graikinių riešutų lakštai pertepti šokoladiniu grieitnėlės kremu su romu
Alma: walnut sheets covered with chocolate cream with rum
Bruknelė: šokoladinis ir baltasis biskvitas, perteptas sviestiniu kremu, su namine bruknių uogiene
Bruknelė: chocolate and white sponge combination with buttercream and home-made cranberry jam
Tortas Matcha: marcipano pagrindas su varškės ir žaliosios Matcha arbatos kremu
Cake Matcha: marzipan with curd cheese and Matcha tea filling
Karališkas tortas: šokoladinis biskvitas su šokoladiniu-kavos pertepimu ir šviežiomis uogomis
Royal cake: chocolate sponge with Mokka filling and fresh berries
Morkų tortas: morkų, ananasų, kokosų biskvitas su maskarponės kremu, pagardintu mango sirupu.
Carrotcake: carrot, pineapple, coconut sponge with mascarpone cream and mango syrup
Jogurtinis tortas: purus jogurtinis kremas su saldžiarūgščiu naminio juodųjų serbentų džemo sluoksniu
Yoghurtcake: soft and light youghurt cream with hommade blackcurrant jam filling
Kupolas: baltasis biskvitas su grietinėlės kremo ir serbentų pertepimu
Cake Kupolas: white sponge with currants cream
Migdolinis tortas be gliuteno: migdolinis biskvitas, perteptas traškiu migdoliniu sviestiniu kremu
Almondcake gluten free: almond gluten free sponge with almond butter cream
Tortas Napoleonas: sviestiniai lakštai pertepti plikytu sviestiniu kremu
CakeNapoleon: butter sheets covered with a custard butter cream
Tortas Medaus: aromatingi medaus lakštai pertepti grietininiu kremu
HoneyCake: honey sheets with sour cream filling
♥ Standartinio papuošimo tortų kaina 35 Eur/kg.
♥ Šventinių, individualaus dekoravimo tortų kaina nuo 45 Eur./kg.

Sausainiai / Biscuits
Morenginiai orinukai: morengai su šokoladiniu pertepimu
Morengue with chocolate filling

2,35 Eur/100 g

Cukrinukai: sviestiniai sausainiai su ruduoju cukrumi
Sugar Biscuits: butter biscuits with brown sugar

2,60 Eur/100 g

Katės liežuvėliai: sviestiniai sausainiai
Cats‘ tongue: butter biscuits

1,80 Eur/100 g

Kavos mėnuliukai: trapūs biskvitiniai sausainiai su kava ir kakava
Coffeemoons: biscuits with coffee and cacao

2,50 Eur/100 g

Graikiškas riešutas: sausainiai su razinomis ir graikiniais riešutais
Greek nuts: with raisins and walnuts

2,35 Eur / 100 g

Glazūruoti sausainiai: tradiciniai sviestiniai sausainiai su cukraus glazūra
Glazedbiscuits: butter biscuits with sweet sugar glaze

2,45 Eur / 100 g

Kavos sausainiai su riešutais: itin trapūs ir aromatingi riešutiniai sausainiai su kava
Nutty biscuits with coffee: crumbly and flavourful biscuits with nuts and coffee

2,50 Eur/ 100 g

Apelsininiai: sausainiai su natūralia apelsinų žievelių glazūra
Orange biscuits: biscuits with natural glaze of oranges

1,80 Eur / 100 g

Sausainiai Stikliai: sviestiniai sausainiai su migdolų riešutais
Biscuits Stikliai: butter biscuits with almonds

2,60 Eur / 100 g

Sausainiai Arachisas: žemės riešutų sausainiai
Biscuits Arachis: biscuits with peanuts

2,6 Eur / 100 g

ChocoNoir: sausainiai su kakavos branduoliais
ChocoNoir: biscuits with cocoa kernels

2,50 Eur / 100 g

Florentinai: sausainiai iš migdolo riešutų riekelių bei vaisių cukatų
Florentines: almonds slices and sweetmeats

2,60 Eur / 100 g

Pyragaičiai / Smallpastries
Pjaustyti tortai:

Madam Pompadour: šokoladinis biskvitas su sodriu šokoladiniu pertepimu
Madam Pompadour: chocolate sponge with chocolate cream

4,50 Eur / vnt.

Dainava: riešutinis morengas su sviestiniu-šokoladiniu pertepimu
Dainava: morengue with butter and chocolate filling

4 Eur / vnt.

Alma: graikinių riešutų laštai pertepti šokoladiniu kremu su romu
Alma: walnuts sheets with chocolate cream and rum

4 Eur / vnt.

Jogurtinis: trapus padas ir jogurtinio kremo su juodųjų serbentų uogiene sluoksniai
Yoghurt patty: youghurt cream with hommade blackcurrant jam filling

4 Eur / vnt.

Bruknelė: šokoladinis ir baltasis biskvitai su sviestiniu kremu bei bruknių uogiene
Bruknelė: white and dark chocolate sponges with butter cream and cranberries jam

4 Eur / vnt.

Kupolas: šviesaus biskvito lakštai pertepti grietinėlės kremu su serbentais
Patty Kupolas: white sponge with currants cream

3,5 Eur / vnt.

Matcha: marcipano pagrindas su varškės ir žaliosios Matcha arbatos kremu
Matcha: marzipan with curd cheese and Matcha tea filling

4 Eur / vnt.

Migdolinis be gliuteno: migdolininiai lakštai pertepti sviestiniu migdoliniu kremu
Almond cake gluten free: almond gluten free sponge with almond butter cream

4 Eur / vnt.

Napaleonas: sviestiniai lakštai pertepti plikytu sviestiniu kremu
Napoleon: butter sheets covered with a custard butter cream

4 Eur / vnt.

Medaus: aromatingi medaus lakštai pertepti grietininiu kremu
Honey patty: honey sheets with sour cream filling

3 Eur / vnt.

Romo boba: brioš bandelė su sodriu romo sirupu ir cukraus glajumi
Rum baba: brioche with rum syrupandwhitesugarglaze

3 Eur / vnt.

Pyragaitis Burė: sviestinis laivelis su avietiniu zefyru ir šokolado glajumi
Patty The Sail: butter crepe with raspberry zephyr and chocolateglaze

3,5 Eur / vnt.

Pavlova: morengas su maskarponės kremu ir šviežiomis uogomis
Pavlova: morengue with mascarpone cream and fresh berries

4 Eur/ vnt.

Krepšelis su uogomis: tarpios tešlos krepšelis su maskarponės kremu ir šviežiomis uogomis
Tartelette with berries: tartelette with mascarpone cream and fresh berries

3,50 Eur/ vnt.

Pyragaitis Riešutas: trapios tešlos krepšelis su karamele ir graikiniais riešutais
Nuts patty: tartelette with caramel and walnuts

3,50 Eur / vnt.

Pyragaitis Šokoladinė bulvytė: biskvito trupinių, kakavos, riešutų ir džemo pyragaitis

2 Eur / vnt.

Prancūziški kepiniai / French style pastries
Prancūziškas ragelis su migdoliniu kremu
French croissant with almond cream

3 Eur / vnt.

Sviestinė bandelė Croissant
Croissant

1,50 Eur /vnt.

Pyragaitis Batisto sapnas: su migdolais ir migdoliniu-juodųjų serbentų kremu
Batist dream cake: with almonds and black currant and almond cream

3 Eur / vnt.

Obuolių pyragaitis Dubingiai: trapios tešlos ir naminės obuolienės derinys
Apple cake Dubingiai: combination of crumble pastry and home-made apple jam

3 Eur / vnt.

Migdoliniai batonėliai su šokoladu
Almond bars with chocolate

2,60 Eur/ 100 g.

Saldainiai ir kiti saldumynai / Sweets
Šokoladiniai triufeliai
Chocolate truffles

2,85 Eur / 100 g

Marcipanas datulėje
Marzipan in date

2,80 Eur/100 g

Vaisiniai saldainiai (marmeladiniai)
Fruit candy (marmalade)

2,20 Eur/100 g

Migdoliniai sausainiai makaroons
Macaroons

1 Eur/vnt.

♥ Saldainiai, sausainiai gali būti supakuoti skirtingo dydžio pakuotėmis pagal individualius užsakymus.
♥All sweets, biscuits are packed into different size boxes according to individual orders.

