smakują tak jak wyglądają i wyglądają tak jak smakują

Cafeteria Fanaberia działa od 14 lutego 2015 roku,
w Wodzisławiu Śląskim. Walentynkowa data otwarcia nie była przypadkowa. Od samego początku
rozkochujemy naszych Klientów w oferowanych
słodkościach. Tworzymy cukiernię w kawiarni,
w której można delektować się deserami na najwyższym poziomie smakowym i wizualnym.
Do tej pory, podobne słodkie dzieła sztuki, można
było spotkać tylko w najlepszych cukierniach
w Warszawie, Paryżu, Barcelonie czy Londynie.
Teraz dołączył do nich również Wodzisław Śląski.
Nie musisz już podróżować po Europie, żeby
zjeść dobry deser. Możesz zrobić to u nas, delektując się nim w Fanaberii, własnym domu lub firmie.
Kreujemy i tworzymy słodkie dzieła sztuki.
Na stronach folderu prezentujemy naszą ofertę tortów
oraz opowiadamy o monoporcjach w postaci
deserów. Jeżeli chcesz sprawić przyjemność znajomym, przyjaciołom lub rodzinie, przetestuj specjały
Fanaberii.
Telefon: 32 456 06 58
e-mail: wiejskachata@onet.pl
www.fanaberiacafeteria.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.
Wykonamy tort lub tuzin deserów specjalnie
dla Ciebie.
Nasze desery wyglądają tak jak smakują
i smakują tak jak wyglądają.
Joanna i Łukasz Borgosz
właściciele kafeterii FANABERIA
i restauracji WIEJSKA CHATA.

EGZOTYCZNY

Mus Marakuja, rum, pure mango-marakuja, mięta,
biały biszkopt, kruche migdałowe breton.

ME
CH

MECH

Biała czekolada, whisky, pure malina-jeżyna, biszkopt zielony.

EG
ZO
TYCZ
NY

COCO PASSION

Mus mleczna czekolada z Earl Grey, perfumowany wodą
różaną, crunch z czarnym sezamem, biszkopt, angel food.

OPU
NCJA
POMA
RAŃ
CZA
OPUNCJA POMARAŃCZA

Wytrawny mus czekoladowy, pure z kaktusa i pomarańczy,
browne’s, angel food, karmelowy crunch.

CO
CO
PAS
ION

CASSIS CZARNA PORZECZKA

Mus czarna porzeczka, pure czarna porzeczka-jagoda,
biszkopt genueński z jagodami.

MA
DA
GAS
KAR
MADAGASKAR

Mus Madagaskar 67,4%, pure jeżyna-malina, crunch
karmelowy, financjer czekoladowo-migdałowy z malinami.

CA
SIS
PORZ
ECZ
KA

DACQUOISE

Beza z orzechami włoskimi i daktylami, krem kawowy,
Mascarpone.

PISTA
CJA
PO
RZECZ
KA
PISTACJA CZERWONA PORZECZKA

Mus pistacjowy, pure czerwona porzeczka,
cremeux mleczna czekolada, pistacjowa kruszonka,
financjer pistacjowo-migdałowy na palonym maśle.

DAC
QUI
OISE

BEZA PAVLOVA

Owoce sezonowe, krem Curd z marakui, krem z limonką,
wanilia z Madagaskaru, Mascarpone.

ŻU
RAW
INA
ORZ
ECH
ŻURAWINA ORZECH PALONY

Mus Gianduja, compote żurawina, cremeux solone orzechy,
chrupiące palone orzechy włoskie, ciemny biszkopt.

Na życzenie klienta,
Beza Pavlova może być dekorowana
jadalnymi kwiatami.

BE
ZA
PAV
LO
VA

DESE
RY
MO
NOPO
RCJE

Fanaberia słynie z wyśmienitych deserów, które czarują
oczy swoim wyglądem i rozkochują w sobie wyrafinowanym smakiem.
Jakość nie zna kompromisów, dlatego bazą do uzyskania
odpowiedniego smaku, są składniki trudno dostępne,
często pochodzące z najodleglejszych stron świata.
Osobie kreatywnej, która zamiast w tortach, gustuje
w monoporcjach, sugerujemy zamówić tuzin deserów
różnego rodzaju.
Gwarantujemy Ci wyjątkowe doznania dla zmysłów.
Towarzystwo, które obdarujesz deserami z Fanaberii,
będzie mogło delektować się różnymi smakami.
Stworzymy dla Ciebie małe dzieła sztuki, które na długo
zapadną w pamięci Twojej i Twoich gości.
Specjalnie dla Ciebie możemy skomponować desery,
które na zewnątrz będą miały Twoją ulubioną formę,
a w środku ulubiony smak.

Starszą siostrą Fanaberii jest restauracja Wiejska Chata, która mieści się
pod tym samym adresem.
Jesteś smakoszem deserów - zapraszamy na lewo, do Fanaberii.
Lubisz dobrą kuchnię - zapraszamy na prawo, do Wiejskiej Chaty.
Wiejska Chata to mistyczne miejsce, które emanuje wyjątkową i zarazem pozytywną energią. Dlatego nazywamy ją restauracją z duszą.
Spożywając posiłek, możesz uczestniczyć w ponadczasowym dialogu
z osobami spoglądającymi na Ciebie z kilkuset fotografii pamiątkowych.
Są wśród nich fotografie stare, często pożółkłe i pokryte patyną czasu.
Prezentują ludzi z różnych epok. Ta wyjątkowa galeria tworzona jest
przez nas od wielu lat.
Zapraszamy Cię do odwiedzenia Wiejskiej Chaty. Poznaj nasze menu:
www.restauracjawiejskachata.pl

