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despre

larasweets, cel mai nou brand membru al grupului LARA,

condus de către Laura Ciuhu, este o afacere - boutique ce are în centru

producerea dulciurilor artizanale sănătoase.

larasweets s-a născut pentru că:

- iubim dulcele dar preţuim şi mai mult stilul de viaţă sănătos;

- echilibrul, lucrul bun şi responsabil făcut ne reprezintă ca profesionişti;

- eleganţa minimalistă şi creativitatea sunt valori personale pe care le-am

transmis mărcii;

- astăzi oamenii şi mărcile care au aceleaşi principii creează entităţi

puternice, trainice şi armonioase.

Propunem aşadar doar dulce în varianta lui cea mai echilibrată: creat

de maeştrii noştrii cofetari, având aport glicemic scăzut, savoare deplină şi

impact vizual memorabil. Onest şi responsabil, alegem să creăm doar dulciuri

pe care noi le-am oferi copiilor noştri: folosim doar ingrediente naturale

proaspete, selectate cu mare atenţie, de calitate superioară, nu adăugăm

niciodată premixuri, aditivi, conservanţi, coloranţi artificiali sau potenţiatori

de gust.

Lucrăm cu o echipă de nutriţionişti care validează reţetele noastre

pentru că ne dorim ca produsele noastre, pe lângă satisfacerea nevoii de

dulce, să ofere organismului o parte din nutrienţii esenţiali pentru o

dezvoltare echilibrată. Experienţa ne spune că simplu este cel mai sănătos şi

totodată, cel mai greu de realizat cu gust. Dar creativitatea fiind una dintre

valorile noastre, susţinem în totalitate că poţi face ceva inedit din elemente

simple: de aceea, dulciurile noastre vor fii mereu combinaţii ispititoare de

forme, arome şi gusturi simple şi naturale.

Cumpărăm local, ne dezvoltăm sustenabil, căutăm parteneri certificaţi

BIO şi suntem alături de copiii mai puţin norocoşi.

Laura Ciuhu
Fondator LaraSweets

NOI
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motive
SĂ ALEGI 

COFETĂRIA NOASTRĂ  
10

1. CREĂM DESERTURI ARTIZANALE
Preparăm produse artizanale fără aditivi şi fără premixuri, cu gust 
echilibrat şi un aport dulce din surse cât mai naturale. 

2. AVEM PRODUSE MEREU PROASPETE
Produsele noastre sunt preparate în laboratorul propriu, în timp
real, fiind aşadar mereu proaspete.

3. PRACTICĂM PREŢURI JUSTE 
Oferim un preţ corect raportat la calitatea ingredientelor folosite şi
măiestria echipei proprii de chef-cofetari şi cake-designeri.

4. POŢI  ÎNCERCA UN DESERT NOU 
Te invităm să guşti înainte de a decide ce desert ţi se potriveşte mai
bine, din meniul nostru nou. 

5. OFERIM UN GUST DULCE PE PLACUL TUTUROR
Cultivăm explozii de gusturi, nuanţând atât exigenţele pentru
senzaţii rafinate, dar şi pentru retrăirea minunatelor arome ale 
amintirilor copilăriei. 

6. AVEM GRIJĂ DE TIMPUL TĂU
Timpul tău este foarte important pentru noi.  Selectează produsele
dorite, online, pe site-ul nostru www.larasweets.ro şi noi ţi le 
aducem acasă.

7. ÎNCURAJĂM FEEDBACK-UL
Preţuim opinia ta, fapt pentru care orice informaţie constructivă pe 
care ne-o oferi se va transforma într-un discount dulce. 

8. AI OCAZIA SĂ CREEZI UN DESERT 
Poţi avea propria ta prăjitură. Propune-ne spre testare o reţetă pe 
care să o dezvoltăm împreună şi vom da viaţa creaţiei tale dulci.

9. AM DEZVOLTAT O COMUNITATE CU VALORI PUTERNICE
Vino în comunitatea @larasweets.ro şi alătură-te crezului nostru în
cofetărie bazat pe: respect, corectitudine, responsabilitate, 
perseverenţă, flexibilitate şi multă energie pozitivă. 

10. NE PREŢUIM CLIENŢII FIDELI
Am pus la punct un sistem de comenzi online ce ne permite să-ţi
urmărim cumpărăturile realizate, în baza cărora poţi primi şi până
la 50% discount şi mici cadouri dulci de ziua ta. 

10
motive

să comanzi
produsele
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Tarte

6



TARTĂ CITRON

Greutate: 125 g / buc
Descriere: tartă cu blat crocant din făină de 
migdale, cremă de lămâie și bezea flambată.

Ingrediente: unt, zahăr, migdale, ouă, făină, 
lămâie, smântână pentru frişcă, gelatină. 

TARTĂ CU CĂPŞUNI

Greutate: 125 g 
Descriere: tartă cu cremă de vanilie şi căpşuni

Ingrediente: unt, zahăr, ouă, migdale, faină de 
grâu, smântână pentru frişcă, lapte, păstaie de 
vanilie, căpşuni proaspete. 

TARTĂ CU CIOCOLATĂ 
& CARAMEL 

Greutate: 125 g / buc
Descriere: tartă cu caramel, pralină şi ciocolată

Ingrediente: unt, zahăr, ouă, migdale, făină de 
grâu, smântână, ciocolată neagră, alune de 
pădure.
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TARTĂ CU ZMEURĂ

Greutate: 125 g / buc
Descriere: tartă cu cremă de vanilie şi zmeură

Ingrediente: unt, zahăr, ouă, migdale, faină de 
grâu, smântână pentru frişcă, lapte, păstaie de 
vanilie, zmeură proaspătă.

TARTĂ CU FRUCTE EXOTICE

Greutate: 125 g / buc
Descriere: tartă cu cremă de vanilie şi fructe
proaspete (tipul fructelor variază) 

Ingrediente: unt, zahăr, ouă, migdale, faină de 
grâu, smântână pentru frişcă, lapte, păstaie de 
vanilie, sos de zmeură, fructe exotice.

TARTĂ CU FISTIC

Greutate: 125 g / buc
Descriere: tartă cu cremă de fistic şi zmeură

Ingrediente: unt, zahăr, ouă, migdale, faină de 
grâu, smântână pentru frişcă, lapte, păstaie de 
vanilie, fructe de pădure, cremă fistic. 
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TARTĂ CU NUCI ŞI 
CARAMEL

Greutate: 125 g
Descriere: tartă cu nuci şi caramel 

Ingrediente: unt, zahăr, ouă, migdale, faină de 
grâu, smântână pentru frişcă, ciocolată neagră, 
caramel, nuci.

TARTĂ FRUCTE DE PĂDURE

Greutate: 125 g / buc
Descriere: tartă cu cremă de vanilie şi fructe
de pădure (tipul fructelor variază) 

Ingrediente: unt, zahăr, ouă, migdale, faină de 
grâu, smântână pentru frişcă, lapte, păstaie de 
vanilie, fructe de pădure.

TARTĂ CU MURE

Greutate: 125 g / buc
Descriere: tartă cu cremă de vanilie şi zmeură

Ingrediente: unt, zahăr, ouă, migdale, faină de 
grâu, smântână pentru frişcă, lapte, păstaie de 
vanilie, mure. 
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TARTĂ CU STRUGURI

Greutate: 125 g
Descriere: tartă cu struguri

Ingrediente: unt, zahar, oua, migdale, faina de 
grau, smantana pentru frisca, lapte, pastaie de 
vanilie, struguri

PLATOU MINI TARTE 
CIOCOLATĂ

Greutate: 20 g / buc mini tartă
Descriere: mini tartă ciocolată şi caramel

Ingrediente mini tartă ciocolată: 
unt, zahăr, ouă, migdale, făină de grâu, smântână, 
ciocolată neagră, alune de pădure.

PLATOU MIX MINI TARTE

Greutate: 20 g / buc mini tartă
Descriere: 
5 x mini tartă ciocolată, 
5 x mini tartă fructe, 
5 x mini tartă lămâie 

Ingrediente mini tartă ciocolată: 
unt, zahăr, ouă, migdale, făină de grâu, 
smântână, ciocolată neagră, alune de pădure.

Ingrediente mini tartă fructe: 
unt, zahăr, ouă, migdale, faină de grâu, smântână
pentru frişcă, lapte, păstaie de vanilie, fructe de 
pădure.

Ingrediente mini tartă lămâie: 
unt, zahăr, migdale, ouă, făină, lămâie, smântână
pentru frişcă, gelatină.
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MINI-TARTĂ CU CIOCOLATĂ

Greutate: 20 g / buc mini tartă
Descriere: mini-tartă cu caramel, pralină şi
ciocolată

Ingrediente: unt, zahăr, ouă, migdale, făină de 
grâu, smântână, ciocolată neagră, alune de 
pădure. 

MINI-TARTĂ CITRON

Greutate: 20 g / buc mini tartă
Descriere: mini tartă cu lămâie şi bezea

Ingrediente: unt, zahăr, migdale, ouă, făină, 
lămâie, smântână pentru frişcă, gelatină. 

FELIE TARTĂ MERE

Greutate: 200 g
Descriere: felie de tartă cu mere cu aluat fraged
de origine franţuzească şi mere proaspăt rase. 
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MAXI TARTĂ CU CIOCOLATĂ ŞI 
CARAMEL
Greutate: 1,5 kg 
Descriere: maxi tartă cu caramel, pralină şi ciocolată

Ingrediente: unt, zahăr, ouă, migdale, faină de grâu, 
smântână pentru frişcă, ciocolată neagră, alune de 
pădure. 

MAXI TARTĂ CU CĂPŞUNI

Greutate: 1,5 kg 
Descriere: maxi tartă cu cremă de vanilie şi căpşuni
proaspete

Ingrediente: unt, zahăr, ouă, migdale, faină de grâu, 
smântână pentru frişcă, lapte, păstaie de vanilie, căpşuni
proaspete.

MAXI TARTĂ CITRON
Greutate: 1,5 kg 
Descriere: maxi tartă lămâie & bezea

Ingrediente: unt, zahăr, migdale, ouă, faină, lămâie, 
smântână pentru frişcă, gelatină.

MAXI TARTĂ CU FRUCTE DE 
PĂDURE
Greutate: 1,5 kg 
Descriere: maxi tartă cu cremă de vanilie şi fructe de 
pădure

Ingrediente: unt, zahar, oua, migdale, faina de grau, 
smantana pentru frisca, lapte, pastaie de vanilie, 
capsuni, afine, mure, zmeura.12



MAXI TARTĂ CU CAISE

Greutate: 1,5 kg 
Descriere: maxi tartă cu cremă de vanilie şi caise
proaspete

Ingrediente: crema vanilie, gem caise si caise proaspete

CUTIA CU 12 TARTE

Greutate: 1,5 kg 
Descriere: maxi tartă cu cremă de vanilie şi mere

Ingrediente: crema vanilie si mere coapte si 
caramelizate cu zahar si scortisoara

Greutate: 125 G/ tarta
Descriere: 
3 x Tarta Struguri
3 x Tarta Capsuni
3 x Tarta Mure
3 x TartaZmeura

MAXI TARTĂ CU MERE
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Prăjituri şi miniprăjituri
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PRĂJITURĂ TONKA

Greutate: 150 g 
Descriere: monoporţie cu blat de pandişpan
însiropat cu sirop de vişine, blat de migdale, 
mousse de ciocolată albă cu păstaie de tonka şi
inserţie de zmeură. 

PRĂJITURĂ CU FISTIC ŞI 
ZMEURĂ
Greutate: 150 g  
Descriere: monoporţie cu biscuit crocant cu 
fistic, mousse de fistic, jeleu de zmeură şi
pandişpan trampat cu sirop de vişine. 

MILLE FEUILLE CU 
CIOCOLATA
Greutate: 140 g 
Descriere: Foi de miere cu cacao şi cremă
uşoară de mascarpone cu ganache de ciocolată
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MILLE FEUILLE CU 
MASCARPONE
Greutate: 140 g 
Descriere: foi de miere şi cremă uşoară de 
mascarpone
Ingrediente: unt, zahăr, ouă, migdale, faină de 
grâu, smântână pentru frişcă, lapte, păstaie de 
vanilie, crema vanilie, fructe proaspete, miere. 

MINI RED VELVET

Greutate: 120 g 
Descriere: monoporţie Red Velvet cu blat 
umed, trampat cu sos de litchi, cremă de 
mascarpone, cremă de brânză și smântână. 

PRAJITURA LARA CU BISCUITI 
CROCANTI
Greutate: 220 g
Descriere: blat umed de ciocolată , cremă de 
lapte și strat crocant din biscuiți cu cacao și
crema de vanilie.
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TOFFEE PROFITEROL

Greutate: 150 gr 
Descriere: choux-uri delicioase cu cremă de 
vanilie, ganache de ciocolată, caramel, alune de 
pădure, fulgi de migdale şi nougatine.

Ingrediente: unt, faină, ouă, zahăr, sare, ciocolată, 
unt, smântână, alune de pădure, migdale. 

TIRAMISU

Greutate: 150 gr 
Descriere: prăjitură realizată din pişcoturi
însiropate, cremă mascarpone şi aromă de 
cafea.

Ingrediente: pişcot, cafea, ouă, zahăr, 
mascarpone, cacao, ciocolată. 

UNICORN CAKESICLE

Greutate: 100 gr 
Descriere: Prăjitură cu blat de ciocolată , 
ganache de ciocolată ,migdale prăjite, glasată în
ciocolată

17



PRAJITURA MAR ENTREMET

Greutate: 100 gr 
Descriere: Prăjitură mousse de vanilie cu sos de 
măr verde și scorțișoară , inserție de măr cu 
scorțișoară , așezată pe un biscuite - sable de 
vanilie.

MINI CHOCOLATE PASSION

Greutate: 85 gr 
Descriere: Monoporţie Mini Chocolate
Passion cu mousse de ciocolată cu lapte, 
inserție de mango și fructul pasiunii și blat de 
ciocolată.

MINI TONKA PASSION

Greutate: 85 gr 
Descriere: Monoporţie Mini Tonka Passion cu 
blat de pandişpan însiropat cu sirop de 
vişine, mousse de ciocolată albă cu păstaie de 
tonka şi inserţie de zmeură.
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ECLER CIOCOLATĂ
Greutate: 125 g 
Descriere: coajă pufoasă cu unt umplută cu o 
cremă fină de ciocolată,  învelită în glazura de 
ciocolată.

Ingrediente: unt, zahăr, ouă, migdale, faină de 
grâu, smântână, ciocolată neagră, pastă de alune
de pădure. 

ECLER COCOS

Greutate: 125 g 
Descriere: coajă pufoasă cu unt umplută cu o 
cremă fină de cocos şi învelită în glazură din 
cremă de cocos.

Ingrediente: unt, zahăr, ouă, migdale, faină de 
grâu, smântână, fulgi cocos, pastă de alune de 
pădure. 

ECLER FISTIC

Greutate: 125 g 
Descriere: coajă pufoasă cu unt umplută cu o 
cremă fină de fistic şi învelită în glazură din 
cremă de fistic. 

Ingrediente: unt, zahăr, ouă, migdale, faină de 
grâu, smântână, fistic, pastă de alune de pădure.
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ECLER ZMEURĂ
Greutate: 125 g
Descriere: coajă pufoasă cu unt umplută cu o 
cremă fină de zmeură şi  învelită în glazură din 
cremă de zmeură.

Ingrediente: unt, zahăr, ouă, migdale, faină de 
grâu, smântână, piure de zmeură, pastă de alune
de pădure. 

ECLER MANGO

Greutate: 125 g
Descriere: coaja pufoasă cu unt umplută cu o 
cremă fină de mango,  învelită în glazură din 
cremă de mango.

Ingrediente: unt, zahăr, ouă, migdale, faină de 
grâu, smântână, piure de mango, pastă de 
alune de pădure. 

ECLER CAFEA

Greutate: 125 g 
Descriere: coajă pufoasă cu unt umplută cu o 
cremă fină de cafea,  învelită în glazură din 
cafea. 

Ingrediente: unt, zahăr, ouă, migdale, faină de 
grâu, smântână, ness, pastă de alune de pădure.
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CAFINA 
Greutate: 150 g 
Descriere: prăjitură cu blat pufos de cacao, 
mousse cafea, glasaj ciocolată și cafea.

MONT BLANC

Greutate: 150 g
Descriere: prăjitură cu blat pufos de cacao, 
mousse ciocolată neagră, mousse ciocolată 
albă și zmeură proaspătă și glasaj ciocolată 
albă.

CIOCOLATINA

Greutate: 150 g 
Descriere: prăjitură cu blat pufos de cacao, 
mousse ciocolată neagră și amarene, glasaj 
ciocolată neagră. 
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CREMŞNIT
Greutate: 200 g 
Descriere: prăjitură din foietaj crocant, cremă 
fină de vanilie şi frişcă naturală.

Ingrediente: lapte, ouă, faină, zahăr, unt, 
smântână pentru frişcă, vanilie. 

CHEESECAKE

Greutate: 125 g
Descriere: prăjitură din blat crocant cu unt, 
cremă de brânză, sos de zmeură și fructe
proaspete.

Ingrediente: unt, faină, migdale, zahăr, cremă
de brânză, smântână, păstaie de vanilie, ouă, 
fructe de pădure. 

AMANDINA

Greutate: 250 g 
Descriere: blat pufos de cacao, însiropat cu 
sirop de zahăr ars și rom, ganache de ciocolată
și rom, glasat în fondant de cacao. 

Ingrediente: ouă, zahăr, făină, cacao, ulei, 
fondant, unt, cacao, vanilie, rom.
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TROPICAL DELIGHT
Greutate: 100 g 
Descriere: Prăjitură cu blat de cocos , mousse de 
ciocolată albă și fructul pasiunii și inserție de 
banane!

INDIANA

Greutate: 150 g
Descriere: prăjitură cu blat de pişcot 
însiropat, ganache de ciocolată neagră, frișcă 
naturală aerată, glasaj cu ciocolată.

CAPSUNI GLASATE IN 
CIOCOLATA
Descriere: Căpşuni proaspete glasate în
ciocolată albă, neagră sau roz de cea mai bună
calitate şi decor minimalist.

Ingrediente: căpşuni proaspete, ciocolată.
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PAVLOVA
Greutate: 105 g
Descriere: Prăjitură din bezea crocantă , crema 
fină de zmeură și fructe proaspete

Ingrediente : albuș ou, lapte, zahăr , amidon, 
gălbenuș de ou, unt, piuree de zmeură , fructe
proaspete

PRAJITURA LEU

Greutate: 150 g
Descriere: Mousse ciocolată albă, inserție
zmeură , crema de mascarpone cu zmeură , 
tarta din aluat fraged cu glasaj oglindă și
decor ciocolată

PRAJITURA URSULET

Greutate: 200 g
Descriere: Mousse ciocolată neagră, inserție de 
caramel, toffe crocant, biscuite din aluat fraged
cu făina de migdale, glasaj ciocolată
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CHEC CU CIOCOLATĂ
Greutate: 500 g
Descriere: Chec cu bucăţele de ciocolată.
Ingrediente: zahăr, iaurt, ouă, faină, cacao, 
bucăţele de ciocolată. 

CHEC BANANA BREAD

Greutate: 500 g
Ingrediente: Faină, zahăr, ouă, banane

CHEC BANANA BREAD 
GLASAT CU CIOCOLATA
Greutate: 500 g
Ingrediente: Faină, zahăr, ouă, banane, 
ciocolata
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CUTIE CU BROWNIES SI 
COOKIES
Greutate: 1.3 Kg
Ingrediente: oua, zahar brun, zahar alb, ciocolata
belgiana , unt , faina, biscuiti, alune de padure si
migdale

CUTIE CU BROWNIES

Greutate: 1 Kg
Ingrediente: oua, zahar brun, zahar alb, 
ciocolata belgiana , unt , faina, biscuiti, alune
de padure si migdale

PANDISPAN CU VISINE SI 
MERE
Greutate: 0.7 Kg
Ingrediente: Ouă, zahar, faină, mere și vișine
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FURSECURI DE POST 

Greutate: 1 kg
Descriere: fursecuri de post 

Ingrediente: margarină, zahăr pudră, ulei, esenţă
lămâie, faină. 

FURSECURI CU VANILIE

Greutate: 1 kg
Descriere: fursecuri cu vanilie

Ingrediente: unt, zahăr pudră, esenţă lămâie, 
faină, vanilie, sare. 

FURSECURI CU CACAO

Greutate: 1 kg
Descriere: fursecuri cu cacao

Ingrediente: unt, zahăr pudră, esenţă lămâie, 
faină, cacao, sare. 
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CORNULEŢE DE POST
Greutate: 1 kg
Descriere: fursecuri cu vanilie

Ingrediente: margarină, zahăr pudră, ulei, esenţă
lămâie, făină, rahat. 

TURTĂ MOŢ

Greutate: 1,2 kg
Descriere: Turtă tradiţională Lara Sweets din 
aluat de cozonac, proaspăt coaptă pentru
evenimentul tău!

TURTA MIRESEI

Greutate: 1,2 kg
Descriere: Turtă tradițională Lara Sweets din 
aluat de cozonac, proaspăt coaptă pentru
evenimentul tău !
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PLATOU 30 MACARONS 
Greutate: 25 g / buc
Descriere: macarons cu zmeură, tonka, ciocolată, 
fistic, caramel, cafea, lămâie, cocos, fructe de 
pădure, vanilie & ceai negru

PLATOU MACARONS 
DELUXE
Greutate: 25 g / buc 
Descriere: macarons pralină, cocos, trandafir, 
ciocolată şi portocală 

BRIOŞE LARA SWEETS

Greutate: 100 g / buc
Descriere: brioşe personalizate
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MACARONS CU BANANE

Greutate: 25 g / buc
Ingrediente: Făină de migdale, zahăr, albuș, 
ciocolată albă, smântână naturală, piure de 
banane, unt

MACARONS BUBBLE GUM

Greutate: 25 g / buc
Ingrediente: Făină de migdale, zahăr, albuș, 
ciocolată albă, aromă Bubble gum

MACARONS CU CAFEA

Greutate: 25 g / buc
Ingrediente: Faină de migdale, zahăr, albuș, 
ness, ciocolată albă, smântână naturală, aroma 
nes, cafea măcinată
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MACARONS CU 
CIOCOLATA SI MENTA
Greutate: 25 g / buc
Ingrediente: Faină de migdale, zahăr, albuș, 
ciocolată neagră, ciocolată cu lapte, smântână
naturală, aromă de mentă

MACARONS CU CIOCOLATA

Greutate: 25 g / buc
Ingrediente: Făină de migdale, zahăr, cacao, 
albuș, ciocolată neagră, ciocolată cu lapte, 
smântână naturală

MACARONS CU FISTIC

Greutate: 25 g / buc
Ingrediente: Faină de migdale, zahăr, albuș , 
ciocolată albă, smântână naturală, pastă de 
fistic
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MACARONS CU FRUCTUL 
PASIUNII
Greutate: 25 g / buc
Ingrediente: Făină de migdale, zahăr, albuș, 
ciocolată cu lapte, smântână naturală, piure de 
fructul pasiunii, unt

MACARONS CU LAMAIE

Greutate: 25 g / buc
Ingrediente: Faină de migdale, zahăr, ou
intreg, ciocolată albă, smântână naturală, 
piure de lămâie, unt, gelatină

MACARONS CU NUCA

Greutate: 25 g / buc
Ingrediente: Faină de migdale, zahăr, albuș, 
ciocolată albă, smântână naturală, nucă
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MACARONS CU VANILIE

Greutate: 25 g / buc
Ingrediente: Faină de migdale, zahăr, albuș, 
ciocolata alba, smantana pentru frisca, pastaie
vanilie

MACARONS CU ZMEURA

Greutate: 25 g / buc
Ingrediente: Faină de migdale, zahăr, albuș, 
ciocolată albă, smântână naturală, aromă
zmeură

FIGURINA MACARONS
Greutate: 1.3 Kg
Descriere: Figurina Macarons din de zahar
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PLATOU MINI-PRĂJITURI 
10 PERSOANE

Greutate: 1,2 kg 
Descriere: platou mini-prăjituri cu 
10 x mini-Pavlova, 10 x mini-tartă ciocolată, 
8 x choux fistic, 10 x tartă fructe, 8 x 
macaron, 10 x tartă lămâie

PLATOU MINI-PRĂJITURI 
5 PERSOANE
Greutate: 600 g
Descriere: platou mini-prăjituri cu 5 x 
pavlova, 5 x tartă ciocolată, 4x choux fistic, 5 
x tartă fructe, 4 x macaron, 5 x tartă lămâie
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Torturi clasice
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TORT CHOCOLATE 
DECADENCE

Greutate: 3 kg
Descriere: tort charlotte cu blat umed, cremă 
de mascarpone cu ciocolată, inserție de 
căpșune, ganache de ciocolată și decor de 
ciocolată

TORT CHARLOTTE

Greutate: 2 kg
Descriere: tort charlotte cu mousse de vanilie, 
pişcoturi însiropate şi căpşune proaspete.

TORT RED VELVET

Greutate: Min. 1,4 kg 
Descriere: tort cu blat umed, trampat cu sos 
de litchi, cremă de mascarpone, cremă de 
brânză și smântână.
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TORT VANILLA 
PASSION

Greutate: 700 g
Descriere: mousse de ciocolată albă cu 
păstaie tonka, blat de migdale, inserţie de 
zmeură şi blat de pandişpan trampat cu sirop 
de vişine

TORT CHOCOLATE 
PASSION 
Greutate: 700 g
Descriere: mousse de ciocolată cu lapte, 
inserție de Mango și fructul pasiunii, blat 
ciocolată, așezată pe blat de miere.

TORT INIMĂ

Greutate: 2.5 kg 
Descriere: tort realizat din foi de miere şi
crema fină de mascarpone. 

Ingrediente: unt, zahăr, ouă, migdale, faină de 
grâu, smântâna pentru frişcă, lapte, păstaie de 
vanilie, crema vanilie, fructe proaspete, miere. 
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TORT CIFRĂ

Greutate: 1,2 kg / cifră
Descriere: tort realizat din foi de miere şi 
cremă fină de mascarpone.

Ingrediente: unt, zahăr, ouă, migdale, faină de 
grâu, smântână pentru frişcă, lapte, păstaie de 
vanilie, cremă vanilie, fructe proaspete, miere.

CROQUE EN BOUCHE

Greutate: 70 / 120 / 170 choux-uri
(sau număr ajustabil)
Descriere: choux-uri pufoase pline cu cremă
fină de vanilie şi îmbrăcate într-o plasă
crocantă din fire de zahăr ars.

TORT 4 YOU

Greutate: 1.5 kg 
Descriere: Tortul 4 You aduce laolaltă patru 
gusturi tradiţională Lara : Tort Citron, Tort 
Fistic şi Zmeură, Tort Tonka, Tort Duo -
Mousse Vişine. 
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TORT DE BEZEA CU CREMA 
DE VANILIE SI CIOCOLATA 
ALBA

Greutate: 0.7 kg 
Descriere: Mini-tort de bezea, cremă de 
vanilie, ciocolată albă şi fructe proaspete

Ingrediente: albus, zahar, smantana, lapte, 
pastaie vanilie, amidon, ciocolată albă şi fructe
proaspete, cremă vanilie, fructe proaspete, 
miere.

TORT DE BEZEA CU 
CREMA DE LAMAIE
Greutate: 1 Kg
Descriere: Tort de bezea şi cremă
mascarpone, cremă de lămâie şi bucăţi de 
piersică din compot, în interior

TORT BEZEA SI CAFEA

Greutate: 1 kg 
Descriere: Tort de bezea şi cremă din 
ciocolată albă, frişcă naturală şi esenţă de 
cafea.
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TORT DE BEZEA SI CARAMEL
Greutate: 1 kg 
Descriere: Tort de bezea şi cremă
mascarpone, sos caramel şi alune de pădure

TORT DE BEZEA SI 
ZMEURA
Greutate: 1 Kg
Descriere: Tort de bezea şi cremă
mascarpone, sos zmeură şi zmeură în interior

TORT DE BEZEA CU 
CIOCOLATA, CONIAC SI 
ALUNE CARAMELIZATE

Greutate: 1.4 kg 
Descriere: Tort de bezea cu ganache de 
ciocolată cu amarene, coniac, alune
caramelizate și bezea flambată

Ingrediente: albus, zahar, 
ciocolată, amarene, coniac și alune
caramelizate.
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TORT CITRON

Greutate: Min. 1,4 kg
Descriere: tort cu blat pufos cu mac și cocos, sirop 
de lămâie, mousse de lămâie cu ciocolată albă și
cremă de lămâie

Ingrediente: ou, zahăr, făină, mac, fulgi cocos, 
ciocolată albă, lămâie, smântână pentru frişcă, 
gelatină
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TORT FISTIC ŞI ZMEURĂ

Greutate: Min. 1,4 kg
Descriere: tort cu biscuit crocant cu fistic, mousse 
de fistic, pandișpan trampat cu sirop de vișine, 
jeleu de zmeură

Ingrediente: unt, zahăr, fistic, făină de migdale, 
faină grâu, zmeură, ulei floarea soarelui, lapte, 
smântână, sirop de vișine
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TORT TONKA

Greutate: Min. 1,4 kg
Descriere: tort din mousse de ciocolată albă cu 
păstaie tonka, blat de migdale, inserţie de 
zmeură şi blat de pandişpan trampat cu sirop 
de vişine

Ingrediente: ou, zahăr, făină, tonka, ciocolată
albă, faină grâu, făină de migdale, sirop de 
vişine, fructe de pădure
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TORT DUO MOUSSE 
CU VIȘINE

Greutate: Min. 1,4 kg
Descriere: tort cu blat cu cacao, mousse 
ciocolată neagră, mousse ciocolată albă, sirop 
amaretto și vișine

Ingrediente: ouă, zahăr, ulei, cacao, făină, vişine, 
alcool, lapte, smântână, ciocolată albă, ciocolată
55%, gelatină, sirop amaretto
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TORT FRAMBOISIER

Greutate: Min. 1,4 kg
Descriere: tort cu blat crocant cu migdale, 
mousse de vanilie, zmeură proaspătă

Ingrediente: ouă, migdale, lapte, smântână, 
zahăr, frişcă, gelatină, zmeură
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TORT TRIO MOUSSE

Greutate: Min. 1,4 kg
Descriere: tort cu blat pandișpan cu cacao, 
mousse ciocolată neagră, mousse 
ciocolată cu lapte, mousse ciocolată alba

Ingrediente: ouă, zahăr, făină, cacao, 
smântână, lapte, gelatină, ciocolată 64%, 
ciocolată 40%, ciocolată albă
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TORT DE BEZEA CU 
CIOCOLATĂ

Greutate: Min. 1,4 kg
Descriere: tort din foaie de bezea, ganache de 
ciocolată şi bezea flambată.

Ingrediente: albuş, zahăr, unt, ciocolată, fructe
proaspete
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TORT CLASIC

Greutate: Min. 1,4 kg
Descriere: tort cu blat umed de ciocolată cu 
iaurt, sirop de zahăr caramelizat, cremă
onctuoasă de ciocolată neagră, cremă
onctuoasă de ciocolată albă cu fructe de 
pădure.

Ingrediente: ouă, zahăr, iaurt, ulei, unt, faină, 
cacao, praf de copt, bicarbonat, lapte, 
smântână pentru frişcă, ciocolată neagră, 
ciocolată cu lapte, ciocolată albă, gelatină, 
fructe de pădure, cereale crocante glazurate
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TORT NOISETTE

Greutate: Min. 1,4 kg 
Descriere: tort cu blat de ciocolată fără gluten, 
cremă de alune de pădure, mousse de ciocolată
neagră și cu lapte, glasaj de ciocolată neagră

Ingrediente: ouă, zahăr, unt, cacao, ciocolată
neagră 60%, lapte, smântână, alune de pădure, 
gelatină, ciocolată lapte 40%
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TORT KRANTZ

Greutate: Min. 1,4 kg
Descriere: tort cu blat de cacao însiropat, cremă
de ciocolată, mousse de arahide cu crocant de 
arahide.

Ingrediente: ouă, zahăr, faină, cacao, esenţa de 
rom, ciocolată neagră, smântână pentru frişcă, 
arahide, lapte, gelatină
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TORT CU CIOCOLATĂ 
& ROM

Greutate: Min. 1,4 kg
Descriere: tort cu blat umed de ciocolată cu 
iaurt, cremă de ciocolată cu rom

Ingrediente: ouă, zahăr, iaurt, ulei, unt, faină, 
cacao, praf de copt, bicarbonat, ciocolată neagră, 
smântână pentru frişcă, esenţă de rom.
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TORT PAVLOVA

Greutate: Min. 1,2 kg
Descriere: tort de bezea, cremă de vanilie şi
fructe proaspete. 

Ingrediente: albuş, zahăr, smântână, lapte, 
păstaie vanilie, amidon, fructe proaspete. 
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CHEESE CAKE

Greutate: Min. 1,4 kg
Descriere: Cheese Cake.

Ingrediente: unt, faină, migdale, zahăr, cremă de 
brânză, smântână, păstaie de vanilie, ouă, fructe
de pădure. 
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TORT PORTOCALĂ 
& CIOCOLATĂ

Greutate: Min. 1,4 kg
Descriere: tort cu blat umed de cacao cu sirop de 
fructul pasiunii, mousse onctuos de ciocolată şi
portocale cu inserţie de mango şi fructul pasiunii

Ingrediente: ouă, zahăr, făină, cacao, ciocolată
64%, piure portocale, piure mango, piure fructul
pasiunii, smântână pentru frişcă
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TORT MANGO ŞI ZMEURĂ

Greutate: Min. 1,4 kg
Descriere: tort cu blat umed cu fistic şi sirop de 
fructul pasiunii, mousse onctuos de ciocolată
albă şi mango cu jeleu de zmeură şi fructe roşii

Ingrediente: ouă, zahăr, făină, pastă de fistic, fistic 
crud, ciocolată albă, piure mango, piure frutul
pasiunii, piure zmeură, gelatină, smântână pentru
frişcă, fructe roşii proaspete
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TORT CHOCOLATE 
DELIGHT

Greutate: Min. 1,4 kg
Descriere: tort cu blat crocant cu nuci și alune
de pădure, mousse de ciocolată neagră și lapte, 
caramel și mousse de cafea

Ingrediente: ouă, alune, nuci, ciocolată albă, 
ciocolată 55%, gelatină, frişcă, smântână, zahăr, 
cafea
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TORT CHOCOLATE FIESTA 

Greutate: Min. 1.4 kg
Descriere: tort cu blat umed de ciocolată, 
mousse de ciocolată, arahide, caramel, 
mousse de alune de pădure

Ingrediente: ouă, zahăr, zahăr brun, unt, făină, 
ciocolată 64%, smântână, lapte, ciocolată 55%, 
gelatină, arahide, alune de pădure
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TORT LARA CU 
BISCUITI CROCANTI
Greutate: Min. 1.4 kg
Descriere: tort cu blat umed de ciocolată, 
cremă de lapte și strat din biscuiți crocanti

Ingrediente: zahăr, zahăr brun, ouă, unt, 
ciocolată 64%, faină, smântână, lapte, păstaie
de vanilie, amidon, gelatină, biscuiţi Oreo
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TORT BERRY 
CHOCOLATE

Greutate: Min. 1.4 kg
Descriere: tort cu blat umed de ciocolată, 
mousse de ciocolată, mousse de zmeură sau
fructe de pădure

Ingrediente: ouă, zahăr, zahăr brun, ciocolată
64%, unt, făină de grâu, lapte, smântână, 
ciocolată 40%, ciocolată 55%, gelatină, fructe de 
pădure
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TORT RASPBERRY 
VANILLA

Greutate: Min. 1.4 kg
Descriere: tort cu blat alb cu mousse de vanilie, 
sos de zmeură și zmeură proapătă

Ingrediente: ouă, zahăr, zahăr brun, unt, 
ciocolată albă, smântână, lapte, amidon, păstaie
de vanilie, zmeură
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TORT CARROT CAKE

Greutate: Min. 1,4 kg
Descriere: tort cu blat cu morcovi şi 
cremă de brânză

Ingrediente: ouă, unt, făină, nucşoară, 
scorţişoară, ghimbir, stafide, morcovi, 
zahăr, mascarpone, frişcă, brânză
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Torturi şi prăjituri
îndulcite cu Stevia
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TORT DUO MOUSSE 
CU VIŞINE CU STEVIA

Greutate: Min. 1,4 kg
Descriere: tort cu blat cu cacao, mousse 
ciocolată neagră îndulcit cu stevia, mousse 
ciocolată albă îndulcit cu stevia, sirop 
amaretto îndulcit cu stevia şi vişine. 
SUGAR FREE 
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TORT CU FISTIC ŞI 
ZMEURĂ CU STEVIA
Greutate: Min. 1,4 kg
Descriere: tort cu biscuit crocant cu fistic, 
mousse fistic îndulcit cu stevia, pandişpan
trampat cu sirop de vişine, îndulcit cu 
stevia, şi jeleu de zmeură, îndulcit cu 
stevia. 
SUGAR FREE 
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CARROT CAKE CU 
STEVIA
Greutate: Min. 1,4 kg
Descriere: Carrot Cake cu blat cu morcovi 
cu cremă de brânză îndulcită cu stevia. 
SUGAR FREE 
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TORT FRAMBOISIER CU 
STEVIA

PRĂJITURĂ DUO MOUSSE 
VIŞINE CU STEVIA

Greutate: 150 g
Descriere: prăjitură cu blat cu cacao, mousse 
ciocolată neagră, mousse ciocolată albă, sirop 
stevia şi vişine. 
SUGAR FREE 

Ingrediente: ouă, stevia, ulei, cacao, făină, vişine, 
lapte, smântână, ciocolată albă fără zahăr, 
ciocolată 55% fără zahăr, gelatină

TORT TONKA CU STEVIA

Greutate: Min. 1,4 kg
Descriere: tort tonka din mousse de 
ciocolată albă îndulcit cu stevia, cu păstaie
tonka, blat de migdale, inserţie de zmeură
şi blat de pandişpan trampat cu sirop de 
vişine îndulcit cu stevia. 
SUGAR FREE 

Greutate: Min. 1,4 kg
Descriere: tort mousse de vanilie cu bob de 
zmeură cu stevia
SUGAR FREE 
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PRĂJITURĂ CU FISTIC ŞI 
ZMEURĂ CU STEVIA

Greutate: 150 g
Descriere: prăjitură din biscuit crocant cu fistic, 
mousse de fistic, îndulcit cu stevia, jeleu de 
zmeură, îndulcit cu stevia, şi pandişpan trampat 
cu sirop de vişine, îndulcit cu stevia. 
SUGAR FREE 

PRĂJITURĂ TONKA
CU STEVIA

Greutate: 150 g
Descriere: prăjitură cu blat de pandişpan 
însiropat cu sirop de vişine îndulcit cu stevia, blat 
de migdale, mousse de ciocolată albă îndulcit cu 
stevia, păstaie de tonka şi inserţie de zmeură. 
SUGAR FREE 

CREMŞNIT CU STEVIA
Greutate: 200 g 
Descriere: prăjitură din foietaj crocant, cremă
fină de vanilie şi frişcă naturală îndulcite cu 
stevia.
SUGAR FREE 

Ingrediente: lapte, ouă, faină, stevia, unt, 
smântână pentru frişcă, vanilie. 
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TARTĂ CU CĂPŞUNI
CU STEVIA

Greutate: 125 g
Descriere: tartă cu blat crocant din făină de 
migdale,  cremă de vanilie îndulcită cu stevia și 
căpşuni proaspete. 
SUGAR FREE 

TARTĂ CU MURE 
CU STEVIA

Greutate: 125 g
Descriere: tartă cu blat crocant din făină de 
migdale, cremă de vanilie îndulcită cu stevia și 
mure proaspete. 
SUGAR FREE 

TARTA CU MERE
CU STEVIA
Greutate: 2.5 kg
Descriere: tartă din aluat fraged de origine 
franţuzească şi mere proaspăt rase, îndulcită 
cu stevia.
SUGAR FREE 
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TORT INIMA TONKA
CU STEVIA

Greutate: 0.7 kg
Descriere: Tort din mousse de ciocolată
albă îndulcit cu stevia, cu păstaie tonka, blat de 
migdale, inserţie de zmeură şi blat de pandişpan
trampat cu sirop de vişine îndulcit cu stevia şi
glasaj din ciocolată albă cu stevia

ECLER ZMEURĂ
CU STEVIA

Greutate: 125 g
Descriere: coajă pufoasă învelită într-o glazură de 
ciocolată fără zahăr şi umplută cu o cremă fină de 
zmeură, îndulcită cu stevia.
SUGAR FREE 

Ingrediente: unt, stevia, ouă, migdale, făină de 
grâu, smântână, zmeură, pastă de alune de 
pădure. 

ECLER CAFEA
CU STEVIA
Greutate: 125 g
Descriere: coajă pufoasă învelită într-o glazură
de ciocolată fără zahăr şi umplută cu o cremă
fină de cafea, îndulcită cu stevia.
SUGAR FREE 

Ingrediente: unt, stevia, ouă, migdale, făină de 
grâu, smântână, ness, pastă de alune de 
pădure. 
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ECLER COCOS
CU STEVIA

Greutate: 125 g
Descriere: coajă pufoasă învelită într-o glazură de 
ciocolată fără zahăr şi umplută cu o cremă fină de 
cocos, îndulcită cu stevia.
SUGAR FREE 

Ingrediente: unt, stevia, ouă, migdale, făină de 
grâu, smântână, cocos, pastă de alune de pădure. 

ECLER FISTIC
CU STEVIA
Greutate: 125 g
Descriere: coajă pufoasă învelită într-o glazură
de ciocolată fără zahăr şi umplută cu o cremă
fină de cafea, îndulcită cu stevia.
SUGAR FREE 

Ingrediente: unt, stevia, ouă, migdale, făină de 
grâu, smântână, fistic, pastă de alune de 
pădure. 

ECLER CIOCOLATĂ
CU STEVIA
Greutate: 125 g
Descriere: coajă pufoasă învelită într-o glazură de 
ciocolată fără zahăr şi umplută cu o cremă fină de 
ciocolată, îndulcită cu stevia.
SUGAR FREE 

Ingrediente: unt, stevia, ouă, migdale, făină de grâu, 
smântână, ciocolată, pastă de alune de pădure. 
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FURSECURI CU VANILIE
CU STEVIA

Greutate: 1 kg
Descriere: fursecuri cu vanilie stevia.
SUGAR FREE 

Ingrediente: unt, stevia pudră, esenţă lămâie, 
faină, vanilie, sare, alune de pădure. 

TRUFE CIOCOLATĂ
CU STEVIA
Greutate: 500 g
Descriere: trufe ciocolată stevia.
SUGAR FREE 

Ingrediente: alune pădure, ulei de cocos, stevia, cacao 
pudră, lapte cocos, ciocolată neagră fără zahăr. 

COOKIES 
CU STEVIA
Greutate: 1 kg
Descriere: fursecuri cu stevia cu bănuţi de ciocolată
neagră fără zahăr.
SUGAR FREE 

Ingrediente: făină, arahide, ciocolată neagră fără
zahăr, stevia, unt, ouă, praf de copt.

CORNULEŢE CU DULCEAŢĂ ŞI 
NUCI CU STEVIA
Greutate: 500 g
Descriere: cornuleţe cu dulceaţă şi nuci stevia.
SUGAR FREE 

Ingrediente: unt, stevia pudră, ulei, esenţă lămâie, 
faină, dulceaţă cu stevia
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Torturi şi prăjituri
raw- vegane
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TRUFE CIOCOLATA STEVIA

Greutate: 0.5 Kg
Ingrediente: alune pădure, ulei de cocos, stevia, 
cacao pudră, lapte cocos, ciocolată neagră
SUGAR FREE
GLUTEN FREE

CARAMEL COFFEE BAR

Greutate: 100 g
Descriere: caramel coffee bar
SUGAR FREE

Ingrediente: nuci, curmale, unt de caju, ulei
cocos, cacao, cafea, îndulcitor lichid, goji berry 

TWIX BAR

Greutate: 100 g
Descriere: peanut butter & chocolate bar
SUGAR FREE

Ingrediente: migdale, fulgi cocos, unt caju, 
miere, ulei cocos, unt arahide, sirop agave, 
ciocolată neagră. 

73



PEANUT BUTTER & 
CHOCOLATE BAR
Greutate: 100 g
Descriere: peanut butter & chocolate bar
SUGAR FREE 

Ingrediente: migdale, curmale proaspete, ulei
cocos, arahide coapte, miere, fulgi cocos, unt
cacao, ciocolată neagră, lapte cocos

PLATOU RAW VEGAN

Greutate: 400 g
Descriere: 
5 x Cheese Cake & Zmeura
5 x Peanut Butter & Chocolate
10 x Caramel Coffee

Ingrediente: Curmale, alune de padure, 
migdale, miere, caju, lapte cocos, ulei cocos, 
arahide, ciocolata neagra, stafide

PLATOU MINIPRAJITURI RAW 
VEGANE SI TRUFE

Descriere: 
5 x Cheese Cake & Zmeura
5 x Trufe cu Ciocolata
5 x Peanut Butter & Chocolate
5 x Caramel Coffee
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FELIE TORT RAW-VEGAN 
CHEESECAKE & ZMEURĂ 
Greutate: 100 g
Descriere: felie tort raw vegan cheesecake 
& zmeură
SUGAR FREE

Ingrediente: alune de pădure crude, nuci, 
stafide, cacao, caju, lapte cocos, zeamă
lămâie, ulei cocos, piure de zmeură, 
zmeură proaspătă

FELIE TORT RAW-VEGAN 
TIRAMISU
Greutate: 100 g
Descriere: felie tort tiramisu raw vegan
SUGAR FREE

Ingrediente: alune pădure, migdale, curmale
medjool, cafea măcinată, cacao pudră, sare, 
caju, miere lapte cocos, ulei cocos, pudră
cacao

FELIE TORT RAW-VEGAN 
FISTIC
Greutate: 100 g
Descriere: felie tort raw vegan fistic
SUGAR FREE

Ingrediente: caju, sirop de agave/miere, 
lapte de cocos, unt de cocos, suc de lămâie, 
păstaie de vanilie, fistic, fructe proaspete
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COZONAC RAW VEGAN 
CU NUCĂ

Greutate: 1 kg
Descriere: cozonac raw vegan cu nucă

Ingrediente: fulgi ovăz, curmale, smochine, nuci, 
alune, ulei de cocos, cacao raw
SUGAR FREE 

COZONAC RAW VEGAN 
CU TURMERIC

Greutate: 1 kg
Descriere: cozonac raw vegan cu turmeric

Ingrediente: fulgi de ovăz, stafide, smochine, 
suc de portocală, turmeric, nuci, ulei de cocos, 
cacao
SUGAR FREE 

COZONAC RAW VEGAN 
CU CAJU & MAC
Greutate: 1 kg
Descriere: cozonac raw vegan cu caju & mac

Ingrediente: caju, ulei de cocos, miere, mac, 
lapte de cocos, scorţişoară
SUGAR FREE 
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Torturi decorate aniversări
ADULTI,
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Pentru aniversări, Lara Sweets vă pune la dispoziţie tipul de Tort Etajat. 

Tortul Etajat poate conţine:  
• 1 nivel – modelul de minim 3 kg;  
• 2 niveluri – modelul de minim 5 kg; 
• 3 niveluri – modelul de minim 9 kg.

Cantitatea minimă nu presupune că tortul să fie exact ca cel dintr-o imagine
prezentată însă acesta îşi va păstra cele mai importante elemente de decor.
Cantitatea variază şi în funcţie de dimensiunea nivelurilor unui tort, dacă vă doriţi
ca acestea să aibă o dimensiune diferită de cea dintr-o imagine prezentată.

Compoziţie tort: la alegere conform catalog.

Alte detalii se vor stabili împreună cu consultantul Lara Sweets în funcţie de 
complexitatea tortului şi specificitatea evenimentului. 

Toate torturile sunt însoţite de Certificat de Conformitate. 

Tort Etajat

Torturile Lara Sweets sunt produse artizanale, proaspete, realizate în laboratorul propriu,
exclusiv din ingrediente de calitate superioară, cu gust şi un aport dulce echilibrat.

Folosim doar ingrediente naturale, selectate cu mare atenție, din culturi biologice de
calitate superioară, nu adaugăm niciodată margarină, premixuri, aditivi, conservanți, coloranți
artificiali sau potențiatori de gust. Refuzăm ingredientele non-organice şi produsele tratate
cu pesticide. Ne dezvoltăm sustenabil cumpărând cât de des este posibil, local, de la
producători români, produse Bio şi Ecologice, din culturi atent supravegheate.

www.LaraSweets.ro 

aniversar
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Tort “The Godfather” Tort Royalty

Tort FashionistaTort Rolex

www.LaraSweets.ro 

79



Tort Best Friends Tort Fitness Diva

Tort Muscle ManTort “Mama Soacră”

www.LaraSweets.ro 
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Tort Audi Tort Bmw

Tort Mecanic autoTort Bicicletă

www.LaraSweets.ro 
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Tort Ĵmpreună Tort Louboutin

Tort Ünder the Moon”Tort Buchet Flori

www.LaraSweets.ro 

82



Tort “La mulţi bani!” Tort Royal Elegance

Tort Cartea VieţiiTort Kfc

www.LaraSweets.ro 
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Tort Pasiuni cu Tobe

Tort “Lucrăm cu spor”Tort “La mare”

www.LaraSweets.ro 

Tort Tennis Diva
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Torturi decorate aniversări
COPII
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Pentru aniversări, Lara Sweets vă pune la dispoziţie tipul de Tort Etajat. 

Tortul Etajat poate conţine:  
• 1 nivel – modelul de minim 3 kg;  
• 2 niveluri – modelul de minim 5 kg; 
• 3 niveluri – modelul de minim 9 kg.

Cantitatea minimă nu presupune că tortul să fie exact ca cel dintr-o imagine
prezentată însă acesta îşi va păstra cele mai importante elemente de decor.
Cantitatea variază şi în funcţie de dimensiunea nivelurilor unui tort, dacă vă doriţi
ca acestea să aibă o dimensiune diferită de cea dintr-o imagine prezentată.

Compoziţie tort: la alegere conform catalog.

Alte detalii se vor stabili împreună cu consultantul Lara Sweets în funcţie de 
complexitatea tortului şi specificitatea evenimentului. 

Toate torturile sunt însoţite de Certificat de Conformitate. 

Tort Etajat

Torturile Lara Sweets sunt produse artizanale, proaspete, realizate în laboratorul propriu,
exclusiv din ingrediente de calitate superioară, cu gust şi un aport dulce echilibrat.

Folosim doar ingrediente naturale, selectate cu mare atenție, din culturi biologice de
calitate superioară, nu adaugăm niciodată margarină, premixuri, aditivi, conservanți, coloranți
artificiali sau potențiatori de gust. Refuzăm ingredientele non-organice şi produsele tratate
cu pesticide. Ne dezvoltăm sustenabil cumpărând cât de des este posibil, local, de la
producători români, produse Bio şi Ecologice, din culturi atent supravegheate.

www.LaraSweets.ro 

aniversar
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Tort Tom &Jerry Tort Superhero

Tort MarioTort Alba ca Zapada 
si Cei 7 Pitici

www.LaraSweets.ro 
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Tort Astronaut Tort Buburuza

Tort MancakeTort Hot Wheels

www.LaraSweets.ro 
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Tort Boss Baby Tort Mickey Prince

Tort Transformers –
Bumble Bee

Tort Jasmine & 
Alladin

www.LaraSweets.ro 
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Tort Fratii Kratt Tort Marshall (Paw 
Patrol)

Tort OddBodsTort Among Us

www.LaraSweets.ro 
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Tort Jungle Party Tort Dinozauri

Tort Lego BuildingTort Corabie Piraţi

www.LaraSweets.ro 
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Tort Garda Felină Tort Peppa Family

Tort PisicuţeTort My Little Pony

www.LaraSweets.ro 
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Tort Frozen Tort Fortnite

Tort Baby SharkTort BabiRiki

www.LaraSweets.ro 
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Tort Minnie Mouse Tort Winnie the Pooh

Tort AvengersTort Star Wars

www.LaraSweets.ro 
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Torturi decorate
BOTEZ
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Pentru botez, Lara Sweets vă pune la dispoziţie tipul de Tort Etajat. 

Tortul Etajat poate conţine:  
• 1 nivel – modelul de minim 3 kg;  
• 2 niveluri – modelul de minim 5 kg; 
• 3 niveluri – modelul de minim 9 kg.

Cantitatea minimă nu presupune că tortul să fie exact ca cel dintr-o imagine
prezentată însă acesta îşi va păstra cele mai importante elemente de decor.
Cantitatea variază şi în funcţie de dimensiunea nivelurilor unui tort, dacă vă doriţi
ca acestea să aibă o dimensiune diferită de cea dintr-o imagine prezentată.

Compoziţie tort: la alegere conform catalog.

Alte detalii se vor stabili împreună cu consultantul Lara Sweets în funcţie de 
complexitatea tortului şi specificitatea evenimentului. 

Toate torturile sunt însoţite de Certificat de Conformitate. 

Tort Etajat

Torturile Lara Sweets sunt produse artizanale, proaspete, realizate în laboratorul propriu,
exclusiv din ingrediente de calitate superioară, cu gust şi un aport dulce echilibrat.

Folosim doar ingrediente naturale, selectate cu mare atenție, din culturi biologice de
calitate superioară, nu adaugăm niciodată margarină, premixuri, aditivi, conservanți, coloranți
artificiali sau potențiatori de gust. Refuzăm ingredientele non-organice şi produsele tratate
cu pesticide. Ne dezvoltăm sustenabil cumpărând cât de des este posibil, local, de la
producători români, produse Bio şi Ecologice, din culturi atent supravegheate.

www.LaraSweets.ro 
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Tort botez 
Royal Carousel

Tort botez 
Ursuleţ baloane roz

www.LaraSweets.ro 

Tort botez 
Ursuleţ cu Balon Auriu

Tort botez 
Ursuleţ Roz
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Tort botez 
Rainbow Unicorn

Tort botez 
Disney Princesses

Tort botez 
Sleepy Princess

Tort botez 
Pretty Ballerina

www.LaraSweets.ro 
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Tort botez 
Flamingo

Tort botez 
Elegant Swan

Tort botez 
Ursuleţi Gemeni

Tort botez 
Pink Elephant

www.LaraSweets.ro 
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Tort botez 
Blue Elephant

Tort botez 
Crystal Blue

Tort botez 
Ursuleţ baloane baieţel

Tort botez 
Ursuleţ în Balon

www.LaraSweets.ro 
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Tort botez 
Blue Sky

Tort botez 
Bears Reunion 

Tort botez 
Dumbo

Tort botez 
Little Angel

www.LaraSweets.ro 
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Tort botez 
Tinker Bell

Tort botez 
Angels

Tort botez 
Ursuleţ 

Tort botez 
Fruits & Sweets

www.LaraSweets.ro 
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Tort botez 
Happy Elephant

Tort botez 
Pink Lace

www.LaraSweets.ro 

Tort botez 
Hide-and-Seek

Tort botez 
Starly Unicorn
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Bow Tie

Tort botez 
Hungry Unicorn

Tort botez 
Pink Cat

Tort botez 
Bow Tie Elephant

Tort botez 
Baby Balerina

www.LaraSweets.ro 
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Torturi 
decorate

NUNTA

)
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Torturile de Nuntă Lara Sweets sunt concepute sub formă de machetă. 
Etajul superior al machetei este real pentru ca toți invitații să se poată

bucura de momentul tăierii tortului. La aceasta se adăugă monoporţiile de 
tort pentru invitaţi.

Compoziţie tort: la alegere conform catalog.

Alte detalii se vor stabili împreună cu consultantul Lara Sweets în funcţie de 
complexitatea tortului si specificitatea evenimentului. 

Toate torturile sunt însoţite de Certificat de Conformitate. 

Tort Macheta
)

Torturile Lara Sweets sunt produse artizanale, proaspete, realizate în laboratorul
propriu, exclusiv din ingrediente de calitate superioară, cu gust şi un aport dulce echilibrat.

Folosim doar ingrediente naturale, selectate cu mare atenție, din culturi biologice
de calitate superioară, nu adaugăm niciodată margarină, premixuri, aditivi, conservanți,
coloranți artificiali sau potențiatori de gust. Refuzăm ingredientele non-organice şi
produsele tratate cu pesticide. Ne dezvoltăm sustenabil cumpărând cât de des este
posibil, local, de la producători români, produse Bio şi Ecologice, din culturi atent
supravegheate.

www.LaraSweets.ro 
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Tort nuntă Golden Shade Tort nuntă Peonies on Edge

Tort nuntă Royal Roses Tort nuntă Roses Shawl

www.LaraSweets.ro 
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Tort nuntă Roses Bouquet Tort nuntă Gold & Roses

Tort nuntă Art Deco Roses Tort nuntă Royal Celebatrion

www.LaraSweets.ro 
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Tort nuntă Pink Elegance Tort nuntă Silk & Soft

Tort nuntă White Roses Tort nuntă Pure White

www.LaraSweets.ro 

109



Tort nuntă Glazed Strawberries Tort nuntă Me + You

Tort nuntă Autumn DélicesTort nuntă Adventure

www.LaraSweets.ro 
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Tort nuntă Love & Roses Tort nuntă From my heart

Tort nuntă Elegant Ribbons Tort nuntă Pretty Daffodils

www.LaraSweets.ro 
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Tort nuntă Love & Marble Tort nuntă Exotic Cocktail 

Tort nuntă Black Luxury Tort nuntă Royal Black

www.LaraSweets.ro 
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Tort nuntă Baroque Tort nuntă Velvet Pistachio

Tort nuntă White PeoniesTort nuntă Golden Orchids

www.LaraSweets.ro 
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Candy
BAR
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www.LaraSweets.ro 

Candy Bar
Candy Bar-ul sau Barul cu deserturi este o minune dorită și admirată în cele mai rafinate
dintre evenimente. Fie că este vorba despre o aniversare, o nuntă, un botez ori are loc un
eveniment corporate, Candy Bar-ul polarizează privirile și stârnește poftă și admiraţie. Este
pe cât de spectaculos pe atât de gustos: dulciurile sunt personalizate în tema și cromatica
aleasă, selecția este foarte variată și răspunde tuturor gusturilor, de la cei mai exigenți
dintre oaspeți la cei care își doresc dulciuri dietetice, raw sau vegane.

Acesta conţine produse artizanale proaspete, mini prăjituri, monoporţii de prăjituri şi
deserturi single-bite, realizate în laboratorul propriu, exclusiv din ingrediente de calitate
superioară, cu gust şi un aport dulce echilibrat.

Candy Bar-ul Lara Sweets a fost gândit pentru a putea deservi fiecare invitat cu 125 gr
dulce (4.5 prăjituri / persoană). Bucăţile / sortiment au fost alese în urma vastei noastre
experienţe de amenajare Candy Bar-uri.

Ofertele noastre Candy-le regasiti pe website-ul nostru:
https://www.larasweets.ro/oferte-promotionale-candy-bar sau
https://www.larasweets.ro/oferte-promotionale-tort-si-candy-bar .

Exemplu mix de produse Candy Bar pentru 50 de persoane / 16 sortimente:

15 Mini tarte cu lămâie şi bezea
15 Mini tarte cu ciocolată şi caramel

15 Mini tarte cu vanilie şi fructe
10 Mini cannoli cu ricotta şi fistic

10 Mini cannoli cu ricotta, ciocolată şi alune
15 Mini choux à la crème glasat

15 Mini eclere
25 Macarons coloraţi

25 Mini Pavlova
15 Ceşcuţe din ciocolată cu cremă de ciocolată
15 Ceşcuţe din ciocolată cu cremă de zmeură

15 Mousse-uri mango cu biscuite, la pahar
15 Mousse-uri cu ciocolată albă şi ciocolată neagră, la pahar

10 Brioşe cu blat pufos şi cremă, personalizate
10 Cakepops, personalizate

10 Biscuiţi tematici, personalizaţi

Alte detalii se vor stabili împreună cu consultantul Lara Sweets în funcţie de 
complexitatea Candy Bar-ului si specificitatea evenimentului. 

Toate Candy Bar-urile sunt însoţite de Certificat de Conformitate. 
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Candy Bar Micul Prinţ
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Candy Bar Happy Moments

www.LaraSweets.ro 
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Candy Bar Pretty Buffet

www.LaraSweets.ro 
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Candy Bar Delicate Pink

www.LaraSweets.ro 
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Candy Bar Carousel

www.LaraSweets.ro 
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Candy Bar Tropical Adventure

www.LaraSweets.ro 
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Candy Bar Butterflies

www.LaraSweets.ro 
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Candy Bar Flakes of Joy

www.LaraSweets.ro 
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Candy Bar Rainbow

www.LaraSweets.ro 
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Candy Bar Blue Bears

www.LaraSweets.ro 
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Candy Bar Purple Spirit

www.LaraSweets.ro 
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Candy Bar Vintage Dream

www.LaraSweets.ro 
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Şoseaua Alexandria, nr. 197 
Bucureşti, Sectorul 5

Cofetărie & Laborator

+4 (0) 374 491 734
office@larasweets.ro

Livrări rapide:

www.LaraSweets.ro 

@LARASWEETS.RO

@LARASWEETS.RO


