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Szeretettel köszöntjük az újbudai Trófea cukrászdában! 

Cukrászdánk, több mint 10 éve édesíti meg az emberek mindennapjait. Igyekszünk minden napot 
emlékezetesebbé, boldogabbá tenni, legyen szó születésnapról, diplomaosztóról, esküvőről, vagy csak egy 

nem „úgy” sikerült napról, ránk minden helyzetben számíthat. 

Állandó kínálatunkban, közel 40 különböző ízű szelet és egész torta, 15 féle édes apró teasütemény, 10 féle 
pogácsa és péktermék található. Ezen felül mindig vannak szezonális termékek is, a kínálatban. 

Cukrászdánk különlegessége, többek között, hogy termékeink hagyományos technológiával, helyben 
készülnek. Egyenesen a cukrász és pék üzemünkből, így bármikor lehetőségünk van újra tölteni a 

készletünket.  

Egyedi elképzelés alapján, vagy katalógusból szabadon választott torták előrendelését felvesszük 
személyesen a cukrászdában, 30% előleggel. 

Hétköznapokon reggel 7:30 tól reggelivel is kiszolgáljuk vendégeinket. 

Kérjük tekintse meg kínálatunkat! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőség: 
Trófea Cukrászda 
Crustum Kft. 
1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 6/b 
Online cukrászda: www.trofeaonline.com 
Web:  www.trofeagrill.com  
Tel.: +36-1-481-3004 
 

http://www.trofeaonline.com/
http://www.trofeagrill.com/
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Torta és sütemény kínálatunk: 
Belga csokoládé mousse torta 

Dobos torta 

Málnás mascarpone 

Cookies tora 

Diabetikus epres túrótorta 

Eszterházy torta 

Francia krémes 

Málnás trüffel 

Csokoládé torta 

Kinder torta 

Málnás double torta 

Marcipános pisztáciás torta 

Narancsos fehércsoki mousse torta 

Rákóczi túrós 

Őrség aranya torta 

Profiterol 

Somlói galuska 

Sacher torta 

Sült túrótorta eperöntettel 

Meggyes és almás pite 

Meggyes és túrós rétes 

 

Szezonális kínálatunkról és árainkról érdeklődjön cukrászdánkban, vagy kérjen árajánlatot a 
cukraszda@trofeagrill.com -on . 
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Édes és sós apró sütemények, pogácsák: 

 

 

 

 

Név Ár/kg 
Alpesi túrós 2200 
Buci teljes kiőrlésű (300g) 240/db 
Burgonyás pogácsa 2200 
Csokis cookies 2200 
Fitt ropi 2200 
Fitt szílvás papucs 2200 
Füstöltsajtos pogácsa 2200 
Húsos hassé 2490 
Hókifli 2200 
Ishler 2200 
Káposztás hasé 2200 
Kókuszos puszedli 2200 
Kókusztekercs 2200 
Kolbászos pogácsa 2200 
Linzer 2200 
Maggal szórt stangli 2490 
Májas párna 2490 
Narancsos galette 2200 
Néró teasütemény 2200 
Paprikás kifli 50/db 
Pizzás csiga 2490 
Sajtkrémes fánk 2200 
Sajtos pogácsa 2200 
Sokmagvas kenyér (telj.kiőrl.) 500g 550/db 
Sokmagvas kifli 80/db 
Sokmagvas sajtos kifli 80/db 
Sós kifli 50/db 
Spenótos párna 2490 
Szilvás papucs 2200 
Tv ropi 2490 
Zserbó 2400 
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