Kungens Tårtor
Tårtor levereras alla veckans dagar (måndag - söndag).
Kom in till oss på Brödavdelningen och beställ i butiken eller ring oss på vårt direktnummer 08-517 50 834.
Kvällar och helger ringer Du till Kvantum-köket på direktnummer 08-517 50 863.
Välkommen med Din beställning senast kl 1200 dagen före önskad leverans.
Söndags- och måndagsleverans måste dock beställas senast fredag kl 1200.
Tårtorna tillverkas av Bake My Day (f d Konditori Alimenta AB), Huddinge, tfn 08-587 110 00.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prinsesstårta, Rosa
8bit 179kr / 12bit 249kr / 20bit 399kr
Klassisk kalastårta med rosa marsipan, fylld med hallonsylt, vaniljkräm
och svensk vispgrädde. Dekorerad med vacker marsipanros och dubbla
handgjorda blad.
Ingredienser
GRÄDDE, socker, vatten, MANDEL, ÄGG, hallonsylt (Socker, hallon (35 %), vatten, förtjockningsmedel E440, surhetsreglerande medel E330, E331,
E333, konserveringsmedel E202, arom.), VETEMJÖL, MJÖLKPULVER, modifierad potatisstärkelse E1414, glukossirap, kokosfett, modifierad
majsstärkelse (E1422), bakpulver, emulgeringsmedel (E471, E475), majsstärkelse, arom, palmolja, salt, konserveringsmedel (E202), färgämne
(E171), invertsockersirap, sorbitol, färgämnen (E160a, E101), förtjockningsmedel E406, konserveringsmedel (E270), fuktighetsbevarande medel
(E1103), färgämne (E120,E141,E160 a,E160 e,E100), konserveringsmedel (E211).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prinsesstårta, Grön
8bit 179kr / 12bit 249kr / 20bit 399kr
Finns även som stubbe 4-6 bitar (600g)

Klassisk kalastårta med grön marsipan, fylld med hallonsylt, vaniljkräm
och svensk vispgrädde. Dekorerad med vacker marsipanros och dubbla
handgjorda blad.
Ingredienser
GRÄDDE, socker, vatten, MANDEL, ÄGG, hallonsylt (Socker, hallon (35 %), vatten, förtjockningsmedel E440, surhetsreglerande medel E330, E331,
E333, konserveringsmedel E202, arom.), VETEMJÖL, MJÖLKPULVER, modifierad potatisstärkelse E1414, glukossirap, kokosfett, modifierad
majsstärkelse (E1422), bakpulver, emulgeringsmedel (E471, E475), majsstärkelse, arom, palmolja, salt, konserveringsmedel (E202), färgämne
(E171), invertsockersirap, sorbitol, färgämnen (E160a, E101), förtjockningsmedel E406, konserveringsmedel (E270), fuktighetsbevarande medel
(E1103), färgämne (E100,E141), konserveringsmedel (E211).
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White Lady
8bit 179kr / 12bit 249kr / 20bit 399kr
Finns även som stubbe 4-6 bitar (600g)

Vit marsipantårta med chokladbotten, fylld med chokladmousse.
Fint dekorerad med siktad kakao och marsipanros.
Kan innehålla spår av paranöt, pekannöt, hasselnöt, mandel, macadamianöt, soja, valnöt, nötter, mjölk, cashewnöt, sesamfrö och pistagenöt.
Ingredienser
GRÄDDE, socker, rapsolja, ÄGG, MANDEL, kakao, vatten, VETEMJÖL, MJÖLKPULVER, glukossirap, ÄGGVITA, vegetabiliskt fett och olja (palm,
raps), kokosfett, delvis härdat palmfett, kakaopulver, modifierad majsstärkelse (E1422), SKUMMJÖLKSPULVER, härdat veg.fett (palm), fullhärdat
palmfett, majsstärkelse, arom, bakpulver, emulgeringsmedel (E471), palmolja, emulgeringsmedel SOJALECITIN, färgämne (E171), invertsockersirap,
sorbitol, salt, konserveringsmedel (E202), färgämnen (E160a, E101), emulgeringsmedel (E492), förtjockningsmedel E406, konserveringsmedel
(E270), fuktighetsbevarande medel (E1103), konserveringsmedel (E211), vanillin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue Dream
8bit 179kr / 12bit 249kr / 20bit 399kr
Blå marsipankupol på sockerkaksbotten, fylld med crème chantilly och
blåbärssylt. Fint dekorerad med marsipanros.

Ingredienser
Socker, GRÄDDE, vatten, blåbär, MANDEL, ÄGG, VETEMJÖL, MJÖLKPULVER, glukossirap, modifierad potatisstärkelse E1414, kokosfett,
modifierad majsstärkelse (E1422), majsstärkelse, bakpulver, emulgeringsmedel (E471, E475), arom, Förtjockningsmedel (E440), fruktsocker, salt,
palmolja, konserveringsmedel (E202), Surhetsreglerande medel (E330), färgämne (E171), invertsockersirap, sorbitol, färgämnen (E160a, E101),
Konserveringsmedel (E202,E211), förtjockningsmedel E406, konserveringsmedel (E270), fuktighetsbevarande medel (E1103), färgämne
(E120,E131,E171).
Blue Dream 8 bitar 9,5% BLÅBÄR.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Snövit
8bit 179kr / 12bit 249kr / 20bit 399kr
Sockerkaksbotten varvad med vaniljmarinerade hallon och crème
Chan Tilly. Generöst täckt med hyvlad vit choklad och dekorerad
med marsipanros.
Ingredienser
GRÄDDE, socker, vatten, hallon, MJÖLKPULVER, ÄGG, VETEMJÖL, kakaosmör, modifierad potatisstärkelse E1414, kokosfett, modifierad
majsstärkelse (E1422), MANDEL, arom, VASSLEPULVER (från MJÖLK), bakpulver, majsstärkelse, emulgeringsmedel SOJALECITIN, glukossirap,
LAKTOS, emulgeringsmedel (E471, E475), palmolja, salt, konserveringsmedel (E202), färgämne (E171), färgämnen (E160a, E101), invertsockersirap,
sorbitol, förtjockningsmedel E406, konserveringsmedel (E270), vaniljextrakt.
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Hallontårta
8bit 179kr / 12bit 249kr / 20bit 399kr
Frisk hallonmousse på sockerkaksbotten, toppad med hallon och gelé.
Kanterna är täckta med kanderade rispuffar.
Ingredienser
GRÄDDE, hallon, socker, vatten, hallonsylt (Socker, hallon (35 %), vatten, förtjockningsmedel E440, surhetsreglerande medel E330, E331, E333,
konserveringsmedel E202, arom.), ÄGG, VETEMJÖL, glukossirap, modifierad potatisstärkelse E1414, majsstärkelse, stärkelse, puffat ris, bakpulver,
morotskoncentrat, arom, emulgeringsmedel (E471, E475), MJÖLKPULVER, konserveringsmedel (E202), stabiliseringsmedel (E440),
surhetsreglerande medel (E330), kalciumhydroxid, antioxidationsmedel (E330), färgämne (E120).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gräddtårta
8bit 179kr / 12bit 249kr / 20bit 399kr
Klassisk gräddtårta med sockerkaksbotten, varvad med hallonsylt,
vaniljkräm och fluffig vispgrädde. Toppad med söta färska jordgubbar
och geléspegel.
Ingredienser
GRÄDDE, jordgubbar, socker, vatten, ÄGG, hallonsylt (Socker, hallon (35 %), vatten, förtjockningsmedel E440, surhetsreglerande medel E330, E331,
E333, konserveringsmedel E202, arom.), VETEMJÖL, MJÖLKPULVER, modifierad potatisstärkelse E1414, glukossirap, kokosfett, modifierad
majsstärkelse (E1422), bakpulver, emulgeringsmedel (E471, E475), arom, salt, konserveringsmedel (E202), färgämnen (E160a, E101),
stabiliseringsmedel (E440), surhetsreglerande medel (E330).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frukttårta
8bit 179kr / 12bit 249kr / 20bit 399kr
Finns även som stubbe 4-6 bitar (600g)

Frisk och fruktig tårta på sockerkaksbotten, varvad med vaniljkräm.
Dekorerad med frukt och kanter täckta med krispiga kanderade rispuffar.

Ingredienser
Socker, vatten, MJÖLKPULVER, ÄGG, kokosfett, ananas skivad (ananas, vatten, socker, citronsyra), VETEMJÖL, kiwi, modifierad majsstärkelse
(E1422), apelsin, vindruvor, modifierad potatisstärkelse E1414, puffat ris, jordgubbar, äpple, mandariner, glukossirap, bakpulver, arom, salt,
emulgeringsmedel (E471, E475), konserveringsmedel (E202), färgämnen (E160a, E101), stabiliseringsmedel (E440), surhetsreglerande medel
(E330), passionsfrukt.
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Tryffeltårta
8bit 219kr / 12bit 299kr / 20bit 479kr
Mörk härlig chokladbotten med len chokladmousse och kanter med
hyvlad mörk choklad. Dekorerad med kakao, chokladkvadrater och
marsipanros.
Kan innehålla spår av hasselnöt, pekannöt, nötter, mjölk, macadamianöt, paranöt, pistagenöt, cashewnöt, valnöt och mandel.
Ingredienser
GRÄDDE, socker, vatten, ÄGG, kakaomassa, MJÖLKPULVER, VETEMJÖL, kokosfett, modifierad potatisstärkelse E1414, modifierad majsstärkelse
(E1422), vegetabiliskt fett och olja (palm, raps), kakaosmör, delvis härdat palmfett, kakaopulver, SKUMMJÖLKSPULVER, kakao, fullhärdat palmfett,
bakpulver, emulgeringsmedel SOJALECITIN, SMÖROLJA, arom, emulgeringsmedel (E471, E475), salt, konserveringsmedel (E202), färgämnen
(E160a, E101), naturlig arom (vanilj), emulgeringsmedel (E322 (solros)), emulgeringsmedel (E492), vaniljextrakt, vanillin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schwarzwald
8bit 179kr / 12bit 249kr / 20bit 399kr
Klassisk favorittårta med nötmarängbottnar fyllda med fluffig vispgrädde.
Traditionsenligt dekorerad med chokladrutor.
Kan innehålla spår av mjölk, hasselnöt och mandel.
Ingredienser
GRÄDDE, syra (E334), socker, ÄGGVITA, HASSELNÖTTER, kakao, potatisstärkelse, MANDEL, härdat veg.fett (palm), glukossirap, färgämne (E171),
invertsockersirap, sorbitol, emulgeringsmedel (E492), emulgeringsmedel SOJALECITIN, fullhärdat palmfett, arom, emulgeringsmedel (E322 (solros)).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belgisk Chokladtårta
8bit 219kr / 12bit 299kr / 20bit 479kr
Lyxig chokladtårta med fyllig chokladsmak. Siktad med kakao och toppad
med chokladdekor.
Kan innehålla spår av mjölk.
Ingredienser
Socker, SMÖR, ÄGGVITA, kakaomassa, ÄGGULA, kakaosmör, kakao, MJÖLKPULVER, emulgeringsmedel SOJALECITIN, arom, naturlig arom
(vanilj), fullhärdat palmfett, emulgeringsmedel (E322 (solros)), emulgeringsmedel (E492), emulgeringsmedel (E322 (SOJA)), konserveringsmedel
(E202), surhetsreglerande medel (E330).
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Moussetårta choklad och hallon
8bit 219kr / 12bit 299kr / 20bit 479kr
Elegant moussetårta med chokladbotten, vaniljkräm och chokladmousse
med frisk hallonpuré.Tårtan är toppad med chokladdekor.
Kan innehålla spår av mjölk.
Ingredienser
VISPGRÄDDE, socker, ÄGG, vatten, rapsolja, kakaomassa, hallon, kakao, ÄGGULA, VETEMJÖL, kakaosmör, MJÖLKPULVER, jordgubbar, härdat
veg.fett (palm), glukossirap, kokosfett, ÄGGVITA, modifierad majsstärkelse (E1422), gelatin (halal), arom, emulgeringsmedel SOJALECITIN,
emulgeringsmedel (E492), bakpulver, emulgeringsmedel (E471), konserveringsmedel (E202), salt, färgämnen (E160a, E101), stabiliseringsmedel
(E440), surhetsreglerande medel (E330), emulgeringsmedel (E322 (SOJA)), naturlig arom (vanilj).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moussetårta passionsfrukt
8bit 219kr / 12bit 299kr / 20bit 479kr
Passionsmousse gjord på frisk passionsfrukt, varvad med sockerkaka.
Dekorerad med passionsspegel, frukt och chokladdekor.

Ingredienser
GRÄDDE, vatten, socker, passionsfruktpure, ÄGG, glukossirap, VETEMJÖL, MJÖLKPULVER, apelsin, modifierad potatisstärkelse E1414,
druvsocker, carambola, jordgubbar, gelatin (halal), vindruvor, passionsfrukt, kakaomassa, bakpulver, emulgeringsmedel (E471, E475), kakaosmör,
arom, stabiliseringsmedel (E440), konserveringsmedel (E202), surhetsreglerande medel (E330), emulgeringsmedel SOJALECITIN,
antioxidationsmedel (E330).
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Kungens Stubbar
Fruktstubbe
4 till 6 bit (600g) 119kr
Fruktig stubbe med vaniljkräm varvad med sockerkaksbottnar och
kantad med kanderade rispuffar.
Ingredienser
Socker, vatten, MJÖLKPULVER, ÄGG, kokosfett, modifierad majsstärkelse (E1422), VETEMJÖL, ananas skivad (ananas, vatten, socker, citronsyra),
apelsin, mandariner, vindruvor, modifierad potatisstärkelse E1414, puffat ris, äpple, glukossirap, jordgubbar, kiwi, bakpulver, arom, salt,
emulgeringsmedel (E471, E475), konserveringsmedel (E202), färgämnen (E160a, E101), passionsfrukt, stabiliseringsmedel (E440), surhetsreglerande
medel (E330).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budapeststubbe
4 till 6 bit (600g) 119kr
Klassisk stubbe med krispig nötmaräng, fluffig grädde och
mandarinklyftor. Ripplad med choklad.
Kan innehålla spår av mjölk.
Ingredienser
GRÄDDE, socker, ÄGGVITA, HASSELNÖTTER, mandariner, vatten, potatisstärkelse, kakao, härdat veg.fett (palm), modifierad potatisstärkelse,
MJÖLKPULVER, vegetabilisk olja (palm, raps, palmkärna och kokos), majsstärkelse, palmolja, emulgeringsmedel (E492), emulgeringsmedel
SOJALECITIN, arom, färgämne (E160a), färgämne (E170), MJÖLKPROTEINER.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prinsesstubbe
4 till 6 bit (600g) 119kr
Prinsesstubbe med grön marsipan, fylld med vaniljkräm och hallonsylt.
Dekorerad med marsipanros.
Ingredienser
GRÄDDE, socker, vatten, ÄGG, MANDEL, hallonsylt (Socker, hallon (35 %), vatten, förtjockningsmedel E440, surhetsreglerande medel E330, E331,
E333, konserveringsmedel E202, arom.), VETEMJÖL, MJÖLKPULVER, modifierad potatisstärkelse E1414, glukossirap, kokosfett, modifierad
majsstärkelse (E1422), bakpulver, emulgeringsmedel (E471, E475), majsstärkelse, arom, palmolja, salt, färgämne (E171), invertsockersirap, sorbitol,
konserveringsmedel (E202), färgämnen (E160a, E101), förtjockningsmedel E406, konserveringsmedel (E270), fuktighetsbevarande medel (E1103),
färgämne (E100,E141), konserveringsmedel (E211).
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Napoleonstubbe
4 till 6 bit (600g) 119kr
Klassisker på frasig smördegsbotten med grädde, vaniljkräm och
hallonsylt. Toppad med söt hallonglasyr.
Kan innehålla spår av ägg, mandel, pekannöt och mjölk.
Ingredienser
GRÄDDE, vatten, VETEMJÖL, socker, hallonsylt (Socker, hallon (35 %), vatten, förtjockningsmedel E440, surhetsreglerande medel E330, E331,
E333, konserveringsmedel E202, arom.), äpplesylt (Socker, äppelmos (38 %), vatten, förtjockningsmedel E440, surhetsreglerande medel (E330,
E331, E339, E341), konserveringsmedel E202.), palmolja, MJÖLKPULVER, kokosfett, glukossirap, rapsolja, modifierad majsstärkelse (E1422), arom,
salt, konserveringsmedel (E202), färgämnen (E160a, E101), emulgeringsmedel (E471), klumpförebyggandemedel E 535, MALTMJÖL (KORN),
mjölbehandlingsmedel (E300), surhetsreglerande medel (E330), vitamin A.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

White ladystubbe
4 till 6 bit (600g) 119kr
Vit marsipanstubbe på chokladbotten varvad med chokladmousse. Fint
dekorerad med siktad kakao och marsipanros.

Kan innehålla spår av soja, cashewnöt, mandel, pistagenöt, pekannöt, paranöt, nötter, macadamianöt, mjölk, valnöt, sesamfrö och hasselnöt.
Ingredienser
GRÄDDE, socker, rapsolja, ÄGG, MANDEL, kakao, vatten, VETEMJÖL, MJÖLKPULVER, glukossirap, ÄGGVITA, vegetabiliskt fett och olja (palm,
raps), kokosfett, delvis härdat palmfett, kakaopulver, modifierad majsstärkelse (E1422), SKUMMJÖLKSPULVER, härdat veg.fett (palm), fullhärdat
palmfett, majsstärkelse, arom, palmolja, bakpulver, emulgeringsmedel (E471), emulgeringsmedel SOJALECITIN, färgämne (E171), invertsockersirap,
sorbitol, salt, konserveringsmedel (E202), färgämnen (E160a, E101), förtjockningsmedel E406, konserveringsmedel (E270), emulgeringsmedel
(E492), fuktighetsbevarande medel (E1103), konserveringsmedel (E211), vanillin.
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