
Mexikói chilis 
csokoládétorta
> 16 szeletes



Azték csók
> 12 szeletes
> háromféle csokoládé és narancskrémmel



Inka csokoládétorta

azték csokoládétorta

> 16 szeletes
> tejcsokoládés

> 12 szeletes
> nag yon különleges azték étcsokoládétorta 
eredeti tonkabab csokoládéból - ez a világ legdrágább 
kakaóbabja - mexikóban és guatemalában terem



Répatorta
> 12 szeletes
> mascarpone krémmel



Tartufata
> 12 szeletes
> túrókrémmel, megg yel-csokoládészoknyában



Yoghurtos 
gyümölcstorta

Túrókrémes 
gyümölcstorta

> 16 szeletes

> 16 szeletes



Sülttúró torta
> 12 szeletes
> piskótába sütött túródarabok, tetején 
baracklekvárral és mazsolával



Levendula torta
> 12 szeletes
> fehér és tejcsokoládé-, áfonya-
 és levendulakrém



Feketeerdo torta

Feketeerdo torta
belga csokoládéval

> 16 szeletes

> 12 szeletes
> eredeti belga csokoládéval szögletes formában



Maya sarok
> 12 szeletes
> ropogós nugát csokoládéval és grillázzsal



Mangó torta
> 12 szeletes
> mangó és maracuja krémmel



Bailey’s torta
> 12 szeletes
> Bailey’s likőrkrémmel és csokoládéval



Puncs torta
> 12 szeletes



Sacher torta
> 12 szeletes



Epertorta
> 12 szeletes
> könnyű eperkrémmel



Almás pitetorta
> 12 szeletes



Meggyes 
pitetorta
> 12 szeletes



Maya 
gyümölcstortája
> 16 szeletes
> joghurtos vag y túrós alappal



Szilvásgombóc
torta



Szilvásgombóc torta

> 16 szeletes változatban rendelhető.

> Ára: 5500 Ft.



Szilvásgombóc torta

> 16 szeletes változatban rendelhető.

> Ára: 5500 Ft.

Dísz- 
és formatorták
> marcipánnal vagy csokoládéval burkolt torták
> bármilyen alakú torta elkészítése lehetséges
> állatfiguráknál javasoljuk az ülő forma választását
> az árak tortára szabottak: tölteléktől, díszítéstől függő



Dísz- és formatorták



Mexikói chilis csokoládétorta
> 16 szeletes: 4500 Ft

Inka csokoládétorta 
> 16 szeletes: 4500 Ft - tejcsokoládés

Azték csokoládétorta
> 12 szeletes: 5500 Ft - nagyon különleges azték étcsokoládétorta eredeti tonkabab csokoládéból

Azték csók 
> 12 szeletes: 4500 Ft - háromféle csokoládé és narancskrémmel

Tartufata 
> 12 szeletes: 4500 Ft - túrókrémmel, meggyel, csokoládészoknyában

Répatorta
> 12 szeletes: 4500 Ft - mascarpone krémmel

Sülttúró torta
> 12 szeletes: 3500 Ft - piskótába sütött túródarabok, tetején baracklekvárral és mazsolával

Joghurtos gyümölcstorta
> 16 szeletes: 4500 Ft

Túrókrémes gyümölcstorta
> 16 szeletes: 4500 Ft

Feketeerdő torta
> 16 szeletes: 4500 Ft

Feketeerdő torta eredeti belga csokoládéval
> 12 szeletes: 4500 Ft - szögletes formában

Levendula torta
> 12 szeletes: 5500 Ft - fehér és tejcsokoládé, áfonya- és levendulakrém

Mangó torta
> 12 szeletes: 5500 Ft - mangó és maracuja krémmel

Maya sarok
> 12 szeletes: 5500 Ft - ropogós nugát-csokoládéval és grillázzsal

Puncs torta 
> 12 szeletes: 4500 Ft

Bailey’s torta
> 12 szeletes: 4900 Ft - Bailey’s likőrkrémmel és csokoládéval

Epertorta
> 12 szeletes: 5500 Ft - könnyű eperkrémmel

Almás pitetorta
> 12 szeletes: 4500 Ft

Meggyes pitetorta
> 12 szeletes: 4500 Ft

Sacher torta
> 12 szeletes: 4500 Ft

Maya gyümölcstortája
> 16 szeletes: 6800 ft - joghurtos vagy túrós alappal

A dísz- és formatorták
> marcipánnal vagy csokoládéval burkolt torták. Bármilyen alakú torta elkészítése lehetséges.
Az árak tortára szabottak, tölteléktől díszítéstől függő.

Tortáink eltérő méretben is megrendelhetők! 
 Kérje kollégáink segítségét!
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Maya kávézó és teázó  
{ Auchan Savoya Park }

Üzletvezető: Győri Orsolya
Konyhafőnök: Edlmayer Attila

Nyitva tartás: 
hétfőtől szombatig: 09-21-ig, 

vasárnap: 09-20-ig.
Telefon: +36 30 9 917 853


