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Karamelový košíček

18 Kč

House of Bibimbap

Linecký kakaový košíček s máslovým
karamelovým krémem, zdobený
burizony.

Čokokaramelový košíček
Linecký kakaový košíček s máslovým
čokokaramelovým krémem, zdobený
čokoládovou rýží.

Limetkový košíček
Košíček z lineckého těsta s limetkovým
pyré, ozdobený flambovaným bílkovým
sněhem. Úžasný chuťový zážitek!

Ovocný košíček
Linecký košíček s vanilkovým
máslovým krémem a ovocem.

Likérový košíček
Kakaový linecký košíček s likérovým
máslovým krémem, ozdobený
čokoládovým sypáním.

18 Kč

18 Kč

18 Kč

18 Kč

Čokoládová lodička

18 Kč

House of Bibimbap

Kakaová linecká lodička, plněná
ganache z hořké čokolády, ozdobená
kokosovými lupínky.

Minivětrník
Větrníček z odpalovaného těsta
naplněný máslovým vanilkovým
krémem a zasypaný cukrem.

Čokoládová trubička

18 Kč

18 Kč

Čokoládová trubička s máslovým krémem.

Kokosová laskonka
Kokosová laskonka naplněná
lahodným čokoládovým krémem.

15 Kč

Makronka

28 Kč

House of Bibimbap

Francouzská cukrovinka vyrobená z
mandlové mouky.

Granátový košíček
Vanilkový linecký máslový košíček,
naplněný ganache z hořké čokolády,
posypaný čerstvým granátovým
jablíčkem.

Čokoládové brownies
Čokoládové brownies jsou jedním z
nejpopulárnějších amerických dezertů.

Kávový oválek
Linecký oválek naplněný máslovým
kávovým krémem, namočený do
čokolády a ozdobený křupavými
kuličkami.

Linecké srdíčko
Linecké kolečko nebo srdíčko slepené
výbornou rybízovou marmeládou a
zasypané cukrem.

18 Kč

18 Kč

22 Kč

18 Kč

Pistáciový košíček

18 Kč

House of Bibimbap

Světlý nebo kakaový košíček plněný
pistáciovým krémem s kousky pistácií.

Likérová špička
Likérová špička z výborného
čokoládového krému.
Špička je naplněná naším domácím
likérem.

Karamelový maxi větrník
Maxi odpalovaný větrník naplněný
karamelovou a světlou šlehačkou,
namočený do karamelového fondánu.

Pavlova
Pavlova je sněhový dort, zdobený
krémem ze šlehačky s ovocem.

35 Kč

55 Kč

59 Kč

Makový chlebíček

18 Kč

House of Bibimbap

Výborný vláčný makový chlebíček s
citrónovou polevou.
Celý chlebíček: 240,-

Biskupský chlebíček
Chlebíček s kandovaným ovocem a
mandlemi s čokoládovou polevou.
Celý chlebiček: 288,-

Makový švestkový koláč

18 Kč

35 Kč

Vláčný makový koláč se švastkami a
drobenkou.
Celý koláč: 280,-

Hraběnčin koláč
Jablečný koláč nebo také hraběnčiny
řezy.
Celý koláč: 264 Kč

Bábovka
Mramorová bábovka
Cena: 15 Kč (celá 12ks)
Ořechová bábovka
Cena: 20 Kč (celá 8ks)

35 Kč

15 Kč

Panna cotta

45 Kč

House of Bibimbap

Úžasný dezert z vařené smetany s
ovocem. Lze připravit i panna cottu
čokoládovou..

Tiramisu
Lahodný dezert v kelímku. Spojení
mandlového likéru, silné černé kávy s
lahodným mascarpone krémem a
piškoty.

Ovocná tartaletka
Linecký košíček s máslovým vanilkovým
krémem a ovocem.

Tartaletka s malinami
Máslová linecká tartaletka s malinami,
smetanovým vanilkovým krémem.
Poleva z belgické čokolády.

Extra čoko tartaletka
Linecká kakaová tartaletka
čokoládovým ganache.

45 Kč

49 Kč

49 Kč

49 Kč

Pistáciový dort

65 Kč

House of Bibimbap

Lehký smetanový pistáciový krém na
tmavém korpusu s lesklou
čokoládovou polevou.
Nově je dort s polevou z BÍLÉ čokolády!
Celý dort 12 ks - 780,-

Citrónový dort
Lehký smetanový krém ochucený
citrónovou pastou na vláčném
světlém korpusu s citrónovou polevou.
Celý dort 12 ks - 780,-

Triočoko dort

65 Kč

65 Kč

Našlehaná pěna z hořké, mléčné a bílé
belgické čokolády navrstvená na kakaový
korpus. Úžasný čokoládový zážitek pro všechny
"čokoholiky".
Celý dort 12 ks - 780,-

Hruškový cheesecake
Krusta z máslových sušenek doplňuje
sýrovo-tvarohová vrstva s hruškami.

65 Kč

Celý dort 12 ks - 780,-

Lotusový sen
Úžasné lotusové sušenky nesou jemný
čokoládový krém z hořké čokolády,
mascarpone a tvarohu.
Celý dort 12 ks - 708,-

59 Kč

Špička dort

65 Kč

House of Bibimbap

Jemná pěna z hořké belgické čokolády,
položená na tmavém korpusu nese
lehkou našlehanou pěnu z bílé belgické
čokolády, ochucenou likérem.
Celý dort 12 ks - 780,-

Alžírský dort

65 Kč

Jemná pěna z hořké belgické čokolády,
položená na tmavém korpusu nese lehkou
našlehanou pěnu z bílé belgické
čokolády, která je ochucená likérem a kávou.
Celý dort 12 ks - 780,-

Punčový dort
Poctivý český punčák.
Celý dort 12 ks - 780-

Meruňkový cheesecake
Krusta z kakaových sušenek doplňuje
sýrovo-tvarohová vrstva s příchutí meruněk.

65 Kč

65 Kč

Celý dort 12 ks - 780,-

Cheesecake s lesním ovocem
Krusta z máslových sušenek doplňuje
sýrovo-tvarohová vrstva a maliny nebo
lesní směs v želé.
Celý dort 12 ks - 780,-

65 Kč

Karamelovník

65 Kč

House of Bibimbap

Čokoládový korpus nese skvělý našlehaný
máslový karamelový krém se zrcadlovou
karamelovou polevou.
Boky dortu jsou ozdobeny burizony.
Celý dort 12 ks - 780,-

Čokoládový dort s malinami
Nadýchaný korpus nese čokoládovou
pěnu z hořké čokolády s malinami v
želé.
Celý dort 12 ks - 780,-

Mechový dort
Nadýchaný špenátový korpus, lehký
smetanový mascarpone krém a maliny.
Celý dort 12 ks - 780,-

Sacher
Čokoládový korpus spojený výtečnou
meruňkovou marmeládou, zalitý
čokoládou.
Celý dort 16 ks - 880,-

65 Kč

65 Kč

55 Kč

Dort slaný karamel

65 Kč

House of Bibimbap

Světlý korpus, potřený sušenkami ve slaném
karamelu, nese lehkou našlehanou pěnu z
karamelé belgické čokolády se solí. Dort je
potřený zrcadlovou karamelovou polevou a
dozdobený slaným preclíkem.
Celý dort 12 ks - 780,-

Ořechový dort

65 Kč

Jemný našlehaný oříškový krém, proložený
světlým i tmavým korpusem s kousky
křupavých čokoládovým sušenek. Dort je
potřený nugátovou polevou a ozdobený
oříškem.
Celý dort 12 ks - 780,-

Maracuja dort
Jemná pěna z hořké belgické čokolády,
položená na tmavém korpusu nese lehkou
našlehanou pěnu z bílé belgické
čokolády, ochucenou maracujovou pastou.
Celý dort 12 ks - 780,-

Oreo dort
Lehký našlehaný smetanový krém s
mascarpone mezi čokoládovými korpusy
doplněný vrstvou úžasných křupavých
sušenek v čokoládě.
Celý dort 12 ks - 780,-

Kubánský dort
Tmavý korpus s našlehanou pěnou z
hořké čokolády a s čerstvým banánem.
Celý dort 12 ks - 780,-

65 Kč

65 Kč

65 Kč

Red Velvet dort

65 Kč

House of Bibimbap

Nadýchaný a lehký red velvet dort,
potřený rybízovou marmeládou s
mascarpone krémem.
Celý dort 12 ks - 780,-

Míša řez
Lehoučký tmavý vláčný korpus s
našlehaným tvarohovým smetanovým
krémem a čokoládovou polevou.
Celý řez 12 ks - 660,-

Bounty kokosový řez
Lahodný kokosový smetanový krém mezi
tmavými piškoty, potřený strouhaným
kokosem v mléčné čokoládě.
Celý řez 12 ks - 660,-

Snickers řez
Úžasný smetanový karamelový krém
mezi vláčnými tmavými piškoty,
potřené arašídy v čokoládě a
karamelu.
Celý řez 12 ks - 660,-

55 Kč

55 Kč

55 Kč

