Vážení zákazníci,
v naší řemeslné cukrárně, kde se snoubí italská tradice s francouzským cukrářským
uměním, vznikají autentické čerstvé dezerty pro každý den i mimořádné okamžiky.

Dáváme přednost kvalitním ingrediencím a čerstvému sezónnímu ovoci.
Umělá barviva ani jiná aditiva u nás nemají místo.

Všechny naše produkty pro vás denně sami vyrábíme: od snídaňového sladkého
pečiva, přes malé slané dobroty až po dorty na zakázku určené
pro speciální příležitosti.

celebration with

Dear customers,
Our Artisan Bakery creates fine pastries and cakes of an unmatched quality
adhering to time honoured Italian and French artisanal standards.

Using only the finest quality ingredients or fresh seasonal fruits our baked
goods are made by a highly skilled team of pastry chefs for every day
pleasures or special moments.

Our pastries are hand-made fresh every day with patience, allowing time to prove
creating delicious full flavoured cakes for your special events.

kolekce dortů 2020
dostupná po celý rok

Summer *
cakes

Winter *
cakes

Evergreen*
cakes

Cheesecake
Pavlova
Fraisier
Charlotte

Pistacchio
Mousse ai tre cioccolati
Sacher

Tiramisu
Millefoglie
Paris – Brest

cheesecake*
Minimalistický dort s korpusem z křupavých mandlových
sušenek, nadýchanou pěnou z ricotty a mascarpone a coulis
z čerstvého lesního ovoce. Ozdoben polevou z lesních plodů a
čerstvým ovocem.
Složení:
Sušenky, ricotta, mascarpone, cukr, ovoce (borůvky, jahody,
maliny), máslo, poleva z lesních plodů. Alergeny: 1, 3, 7, 8
Průměr 12 cm (pro 3 – 4 osoby)
Průměr 16 cm (pro 6 – 8 osob)
Průměr 18 cm (pro 7 – 8 osob)
Průměr 20 cm (pro 8 – 9 osob)
Průměr 24 cm (pro 10 – 12 osob)

505 Kč
905 Kč
1105 Kč
1305 Kč
1705 Kč

Tip pro párování s vínem:
Svěží dezerty s čerstvým ovocem skvěle ladí s šumivými víny.
K tomuto dortu se z našeho obchodu hodí
víno Metodo Classico Lugana Brut DOC, Pasini San Giovanni,

pavlova *
Bezlepkový dort ze dvou křehkých vrstev těsta Meringata,
plněný vanilkovým krémem z mascarpone a zdobený čerstvým
ovocem.
Složení:
Cukr, želatina, smetana, vejce, ovoce,
mascarpone, vanilka. Alergeny: 3, 7
Průměr 12 cm (pro 3 – 4 osoby)
Průměr 16 cm (pro 6 – 8 osob)
Průměr 18 cm (pro 7 – 8 osob)
Průměr 20 cm (pro 8 – 9 osob)
Průměr 24 cm (pro 10 – 12 osob)

505 Kč
905 Kč
1105 Kč
1305 Kč
1705 Kč

Tip pro párování s vínem:
Suché šumivé víno výborně vyváží sladkost těsta
Meringata.
K tomuto dortu se z našeho obchodu hodí
víno Spumante Motivo Rosé Extra Dry, Borgo Molino,
11 %, cena: 299 Kč

fraisier *
Lehký jahodový dort se dvěma vrstvami nadýchaného
piškotového korpusu, vanilkovým krémem a jahodovým coulis.
Zdobený čerstvými jahodami, malinami a šlehačkou.
Složení: mouka, smetana, jahody, vanilkový krém, maliny,
vejce, želatina. Alergeny: 1, 3, 7
Průměr 12 cm (pro 3 – 4 osoby)
Průměr 16 cm (pro 6 – 8 osob)
Průměr 18 cm (pro 7 – 8 osob)
Průměr 20 cm (pro 8 – 9 osob)
Průměr 24 cm (pro 10 – 12 osob)

505 Kč
905 Kč
1105 Kč
1305 Kč
1705 Kč

Tip pro párování s vínem:
Svěží dezerty s čerstvým ovocem skvěle
ladí s šumivými víny.
K tomuto dortu se hodí sladké víno
Spumante Rosé Metodo Classico, Abbona,
13 %, cena: 755 Kč

charlotte *
Svěží letní dort s lehkým piškotovým korpusem, vanilkovým krémem
a spoustou čerstvého ovoce.
Složení:
Mouka, smetana, cukr, žloutky, mascarpone, ovoce, vanilka. Alergeny: 1, 3, 7
Průměr 12 cm (pro 3 – 4 osoby)
Průměr 16 cm (pro 6 – 8 osob)
Průměr 18 cm (pro 7 – 8 osob)
Průměr 20 cm (pro 8 – 9 osob)
Průměr 24 cm (pro 10 – 12 osob)

505 Kč
905 Kč
1105 Kč
1305 Kč
1705 Kč

Tip pro párování s vínem:
Dezerty s lesními plody výborně chutnají s lehčími
sladkými dezertními víny.
K tomuto dortu se z našeho obchodu hodí polosladké
víno Pigliatello Bianco Toscano IGT, Salcheto, 13,5 %,
cena: 809 Kč

pistacchio *
Netradiční pistáciový dort s tenkým piškotovým korpusem,
pistáciovou pěnou a malinovým coulis. Na povrchu je pokryt
křupavou polevou z bílé čokolády a ozdoben kousky hořké a bílé
čokolády.
Složení:
Cukr, želatina, smetana, vejce, pistácie, čokoládový piškot,
mouka, maliny, poleva z bílé čokolády, hořká čokoláda. Alergeny: 1, 3, 7, 8
Průměr 12 cm (pro 3 – 4 osoby)
Průměr 16 cm (pro 6 – 8 osob)
Průměr 18 cm (pro 7 – 8 osob)
Průměr 20 cm (pro 8 – 9 osob)
Průměr 24 cm (pro 10 – 12 osob)

505 Kč
905 Kč
1105 Kč
1305 Kč
1705 Kč

Tip pro párování s vínem:
S pistáciemi si dobře rozumí plné sladké víno.
K tomuto dortu se z našeho obchodu hodí víno
Malvasia delle Lipari DOC, Passito, Hauner, 12,5 %, cena: 849 Kč

Mousse *
ai tre cioccolati
Nadýchaný čokoládový dort s křupavým mandlovočokoládovým korpusem a třemi vrstavami pěny z belgické bílé,
mléčné a hořké čokolády ochucené vanilkou z Madagaskaru.
Na povrchu je ozdoben čokoládovou polevou, plátky čokolády a
karamelizovanými lískovými oříšky.
Složení:
Cukr, smetana, bílá, mléčná a tmavá čokoláda, vejce,
čokoládový crumble, mandle, lískové oříšky. Alergeny: 3, 7, 8
Průměr 12 cm (pro 3 – 4 osoby)
Průměr 16 cm (pro 6 – 8 osob)
Průměr 18 cm (pro 7 – 8 osob)
Průměr 20 cm (pro 8 – 9 osob)
Průměr 24 cm (pro 10 – 12 osob)

505 Kč
905 Kč
1105 Kč
1305 Kč
1705 Kč

Tip pro párování s vínem:
Čokoláda se dokonale snoubí s plnými sladkými víny.
K tomuto dortu se z našeho obchodu hodí plné sladké víno
Recioto di Soave DOCG, Vicentini Agostino, 13 %,
cena: 689 Kč

sacher *
Klasický dort s kakaovo-mandlovým korpusem, příjemně
nakyslou meruňkovou marmeládou a polevou z hořké čokolády.
Složení:
Cukr, 60% hořká čokoláda, marmeláda, máslo, mouka,
mandlová mouka, vejce. Alergeny: 1, 3, 7, 8
Průměr 12 cm (pro 3 – 4 osoby)
Průměr 16 cm (pro 6 – 8 osob)
Průměr 18 cm (pro 7 – 8 osob)
Průměr 20 cm (pro 8 – 9 osob)
Průměr 24 cm (pro 10 – 12 osob)

505 Kč
905 Kč
1105 Kč
1305 Kč
1705 Kč

Tip pro párování s vínem:
Čokoláda se dokonale snoubí s plnými sladkými víny.
K tomuto dortu se z našeho obchodu hodí plné sladké víno
Primitivo dolce naturale, Gianfranco Fino,
15 %, cena: 999 Kč

tiramisu *
Kultovní italský dort z piškotů Savoiardi máčených v espressu, s
krémem z mascarpone a zdobený tenkou vrstvou kakaa.
Složení:
Kakao, káva, mascarpone, piškoty, vejce,
cukr, smetana. Alergeny: 1, 3, 7
Průměr 12 cm (pro 3 – 4 osoby)
Průměr 16 cm (pro 6 – 8 osob)
Průměr 18 cm (pro 7 – 8 osob)
Průměr 20 cm (pro 8 – 9 osob)
Průměr 24 cm (pro 10 – 12 osob)

505 Kč
905 Kč
1105 Kč
1305 Kč
1705 Kč

Tip pro párování s vínem:
Chuť mascarpone a espressa podtrhne
sladší šumivé víno.
K tomuto dortu se z našeho obchodu hodí
polosladké víno Moscato d‘Asti DOCG,
Elvio Cogno,, 5 %, cena: 369 Kč

millefoglie *
Křupavý dort ze tří vrstev listového těsta plněný vanilkovým
krémem z mascarpone, coulis z lesních plodů a čerstvým
ovocem.
Složení:
Cukr, želatina, smetana, vejce, ovoce, mascarpone, vanilka,
čerstvé ovoce, listové těsto, coulis z lesního ovoce. Alergeny: 1, 3, 7
Velikosti a ceny:
Dort pro 8 – 10 osob
cca 1500 Kč (cca 1,5 kg)
Cena tohoto dortu vychází z jeho váhy (1000 Kč / kg)
Jedna porce je obvykle 100 g

Tip pro párování s vínem:
Elegantní francouzský dezert bude dokonalý s růžovým šampaňským.
K tomuto dortu se z našeho obchodu hodí klasické šumivé víno
champagne Rosé Premiere Cuvée Extra Brut, Bruno Paillard, 12 %,
cena: 1 929 Kč

paris-brest *
Dort z lehkého odpalovaného těsta plněný lahodným krémem
z piemontských lískových oříšků a zdobený oříškovým griliášem.
Složení: těsto pâte à choux, cukr, krém a pasta z lískových oříšků,
mléko, smetana, želatina, vejce, máslo, sůl, griliáš.Alergeny: 1, 3, 7, 8
Velikosti a ceny:
Dort pro 8 – 10 osob
cca 1500 Kč (cca 1,5 kg)
Cena tohoto dortu vychází z jeho váhy (1000 Kč / kg)
Jedna porce je obvykle 100 g

Tip pro párování s vínem:
K lískovým oříškům patří piemontské dezertní víno.
K tomuto dortu se z našeho obchodu hodí
víno Vino Passito Tarasco, Cornarea, 12,5 %
cena: 999 Kč

Obchodní podmínky

Všechny naše katalogové dorty můžeme vyrobit na míru podle Vašich představ,
stačí nám dát vědět 48 hodin dopředu.

K Vašemu dortu můžeme přidat:
Svíčky, fontánu, stojánek na dort, květiny, vína a nealkoholické nápoje,
balonky, kartičku pro přání či vzkaz.

Objednávat můžete online na eshopu
retail.theitalians.cz nebo osobně v naší cukrárně.

Terms and Conditions

All our cakes can be personalized according to your ideas,
just let us know 48 hours in advance.

We are happy to provide you the following options to make your day even more
special: Candles, fountain, cake stand, flowers, wines and soft drinks, balloons, card
for greeting card or a special message.

You can order your cake online at retail.theitalians.cz
or directly in our pastry shop.

mini cakes

dostupné po celý rok

classic
cakes

Summer
cakes

layered
cakes

golden
selection

Paris-Brest
Tiramisu
Sacher

Cheesecake
Charlotte
Pavlova

Millefoglie
Mousse ai tre cioccolati

Opera
Tartella Gianduia

sladká párty 2020

Classic cakes

Paris–Brest

Tiramisu

Sacher

109 Kč

99 Kč

119 Kč

Tip pro párování s vínem:
Šumivé víno je k dezertu vždy dobrý nápad.

Vyzkoušejte Mini Prosecco Treviso DOC, Borgo Molino
(99 Kč/200 ml) které také najdete v našem obchodě.

sladká párty 2020

Summer cakes

Cheesecake

Charlotte

Pavlova

109 Kč

129 Kč

119 Kč

Tip pro párování s vínem:
Šumivé víno je k dezertu vždy dobrý nápad.

Vyzkoušejte Mini Prosecco Treviso DOC, Borgo Molino
(99 Kč/200 ml) které také najdete v našem obchodě.

sladká párty 2020

Layered cakes

Mousse ai tre cioccolati

Millefoglie

109 Kč

109 Kč

Tip pro párování s vínem:
Šumivé víno je k dezertu vždy dobrý nápad.

Vyzkoušejte Mini Prosecco Treviso DOC, Borgo Molino
(99 Kč/200 ml) které také najdete v našem obchodě.

sladká párty 2020

Golden selection

Opera

Tartella Gianduia

Kávový mousse na křupavé
mandlové sušence přelitý
hořkou a mléčnou čokoládou.

Tartaletka plná oříškové čokolády
Gianduia a opražených
piemontských lískových oříšků.

119 Kč

119 Kč

Tip pro párování s vínem:
Šumivé víno je k dezertu vždy dobrý nápad.

Vyzkoušejte Mini Prosecco Treviso DOC, Borgo Molino
(99 Kč/200 ml) které také najdete v našem obchodě.

Ať už vybíráte dort pro oslavu narozenin,
výročí, svatbu, nebo jakoukoliv jinou
příležitost, všechny dorty mohou být
připraveny přesně dle Vašeho přání.
Rádi pro Vás také připravíme
soukromý sladký workshop s naším
hlavním cukrářem Renatem Dollou.
Kontaktujte nás pro více informací.
Tel.: +420 733 338 650
info@theitalians.cz
•
All our cakes can be tailor-made for your
special celebrations such as birthday
parties, anniversaries, wedding parties, baby
showers, Mother’s or Valentine’s day... or
simply for your every day pleasure.
Our company can also organise for you
a private pastry atelier with our head
confectioner Renato Dolla.
Contact us for details.
Phone: +420 733 338 650
info@theitalians.cz

Chybí Vám naše domácí čokoláda,
makronky, cannoli nebo eclair?
Navštivte nás!
Strakonická 1, Smíchov – Prague 5
Více informací najdete na
theitalians.cz
•
Missing our home-made chocolate,
macarons, cannoli or eclair?
Visit our shop!
Strakonická 1, Smíchov – Prague 5
For more information visit
theitalians.cz

Wine Food The Italians

Wine Food The Italians

