K o n d i t o r i | C a fé | B e d & B re a k fa st

Hos Grannys House er alle kager lavet med kærlighed og respekt for det gode håndværk. Vi går ALDRIG på kompromis med
kvaliteten. Aller råvare udvælges efter kvalitet og bla bla bla. Alle kager kan laves til 12-55 personer

Søborg tærte

Let nøddebund med
frisk jordbærskum.
Pyntet med frisk frugt.

Tarte Citron

Riflet mørdej med blød citroncreme
og flamberet marengs.

Hindbær/Chokolademousse

Gullerodskage

Hindbær- og chokolademousse
på bisquit bund.
Pyntet med frisk frugt.

Lækker gullerodskage
med frisk ostecreme.
Pyntet med årstidens friske bær.

Cheesecake

Lime/Lakrids kage

Crispy kiksebund.
Creamcheese creme med vanilie.
Coulise af årstidens frugt.

Hvid chokolademousse
med lime/lakrids indlæg
Pyntet med hvide chokolade spåner.

Classic Style – Modern Twist

Café & Konditori

Grannys House | Søborg Hovedgade 75 | 2860 Søborg | 33 32 33 34
Grannys House | Gladsaxevej 335 | 2860 Søborg | 33 32 33 55
Grannys House | Torvehallerne | Israels Plads | 1234 København | 33 32 33 55
www.grannyshouse.dk
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Trøffel kage

Fyldig lys og mørk chokolademousse
på let bagt chokobunde
med marcipan.

Solbær/Vanille/Brownie

Frisk solbærmousse på
fyldig brownie bund, med vanilie/citron
indlæg og hakkede nødder

Passion/Chokolademousse
Flamberet marcipan
Passion- og chokolademousse.
Passions coulise.

Banofipei

Crispy kikse bund med tykt
lag karamel, banan og friskpisket
flødeskum. Pyntet med
høvlede chokolade spåner

Othello

Dejlig vanillecreme, friskbagte
makroner, marcipan kant og chokolade
glasur.
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Træstammer

Romkugler

Søborgs bedste!

Verdens bedste!

Mandel Mazarin

Brownie fudge

Mørdej, marcipan og karameliserede
mandler.

Prøv den!

Rabarber tærte

Mørdejs bund, rabarber med vanille
og ristet crumble.

Æble/Kanel tærte

Mørdejs bund med æbler, kanel,
marcipan og nødder.
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