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פררו רושה | חלבי - שכבות של מרנג אגוזים, 
שמנת בטעם נוגט ושוקולד חלב. ללא קמח.

נוטלה | חלבי - שכבות של טורט ומרנג 
אגוזים, שמנת בטעם נוגט וגנאש נוטלה.

גבינה פירורים | חלבי - פירורי 
עוגיות עם חמאה וגבינה קרה.

שוקובו | חלבי- שכבות של טורט שוקולד, 
שמנת מתוקה בטעם שוקולד וגנאש שוקולד.

טריקולד | חלבי - 3 שכבות מוס 
שוקולד: חלב, מריר ולבן. עוגת גלידה.

 היער השחור | חלבי - שכבות של 
טורט שוקולד, שמנת מתוקה ואוכמניות.

עקיצת הדבורה | חלבי - שכבות של טורט 
וניל, שמנת מתוקה ושקדים מוקפצים בקרמל.

דואט | חלבי - טורט שוקולד, מוס 
שוקולד בלגי, רצועות טראפלס שמנת 

מתוקה ושוקולד לבן. עוגת גלידה.
ריבת חלב | חלבי - שכבות של טורט 

וניל, שמנת מתוקה וריבת חלב.

שוקונטו | פרווה שכבות של טורט 
שוקולד, מוס שוקולד בלגי וגנאש שוקולד.

שוקולד אגוזים | פרווה - שכבות של 
טורט אגוזים, ריץ’ נוגט וגנאש שוקולד.     

היער השחור | פרווה - שכבות של 
טורט שוקולד, קצפת ואוכמניות.
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מוצרט - שכבות של מרנג שקדים 
ושמנת בטעם נוגט. ללא קמח חיטה.

גבינה אוראו - שכבות של פירורי 
אוראו וגבינה במרקם קטיפתי.

נוטלה - שכבות של מרנג אגוזים, 
שמנת בטעם נוגט וגנאש נוטלה.

גבינה פירורים - שכבות של פירורים 
עם חמאה וגבינה במרקם קטיפתי.

נפוליאון - שכבות של בצק עלים 
ושמנת מתוקה, קרם פטיסייר בציפוי 

שוקולד לבן.
גבינה אוכמניות - בסיס וניל, גבינה 
עשירה ובציפוי קונפיטורת אוכמניות.

רולדת ריבת חלב - שכבות של טורט 
וניל, שמנת מתוקה וריבת חלב.

רולדת היער השחור - שכבות של 
טורט שוקולד, שמנת מתוקה ואוכמניות.

ביסקוויטים - שכבות של ביסקוויטים 
בקפה, שמנת מתוקה ובציפוי גנאש שוקולד.

טריקולד - שלוש שכבות של מוס 
שוקולד - מריר, חלב ולבן. עוגת גלידה.

פררו רושה - שכבות של מרנג 
אגוזים, שמנת מתוקה ושוקולד חלב.

דואט - שכבות טורט שוקולד, גליליות 
שוקולד, מוס שוקולד בלגי ושוקולד 

לבן. עוגת גלידה

פסי שמנת/גבינה | חלבי



נוגטין - שכבות של מרנג אגוזים, 
קצפת ריץ’ בטעם נוגט. 

 שוקונטו - שכבות של טורט קפה, 
מוס שוקולד וקפה.

שוקוצ’ינו - שכבות של טורט קפה, 
קצפת ריץ’ בטעם קפוצ’ינו.

מוס פסיפלורה - שכבות של טורט 
וניל ומוס פסיפלורה.

פאי לימון- בצק פריך, סורבה לימון ומרנג.

פאי שוקולד בלגי - בצק פריך ומסה 
של שוקולד בלגי עשיר.

פאי תפוחים - בסיס של בצק פריך, 
פלחי תפוחים וקינמון.

פס פאי תפוחים - בסיס של בצק 
פריך, פלחי תפוחים וקינמון.

פס פאי פרג - בסיס בצק פריך עם 
מסה של פרג טחון טרי.

פסים קרים/פאיים פרווה



שוקולד שמנת - שכבות של טורט 
שוקולד, שמנת מתוקה וגנאש שוקולד חלבי.

עקיצת הדבורה - שכבות של טורט וניל, 
שמנת מתוקה ושקדים מוקפצים בקרמל.

קפוצ’ינו- שכבות של טורט קפה, 
שמנת בטעם קפוצ’ינו ושבבי שוקולד.

רוזמרי- שכבות של טורט שוקולד, שמנת 
מתוקה, קרם רוזמרי ושוקולד לבן.

פס גבינה אפויה קלאסית.רנד גבינה - גבינה אפויה גבוהה.

טארט גבינה- גבינה אפויה עם גרידת 
תפוז ולימון בעיטור בצק פריך עם חמאה. 

חלומית- גבינה אפויה נימוחה על בסיס 
בצק חמאה ובציפוי שוקולד לבן.

ניו יורק- עוגת גבינה אפויה עשירה, 
נימוחה בציפוי פירורי עוגיות חמאה.

עוגות חלביות בתבנית קוטר 18 ועוגות גבינה



טריקולד | חלבי - שלוש שכבות של 
מוס שוקולד: חלב, מריר ולבן .

גבינה פירורים | חלבי- גבינת שמנת 
עשירה עם פירורים אפויים.

סברינה | חלבי- טורט וניל ספוג 
ברום, מערום שמנת ודובדבן.

דואט | חלבי- טורט שוקולד, מוס 
שוקולד בלגי, שמנת מתוקה ושוקולד לבן.

אלפחורס | חלבי - עוגית ריבת חלב 
דרום אמריקאית קלאסית.

פחזניות | חלבי - במילוי שמנת 
מתוקה.

פחזניות בציפוי שוקולד | חלבי - 
במילוי שמנת מתוקה.

נפוליאון | חלבי - שכבות של בצק עלים 
עם שמנת מתוקה בציפוי שוקולד לבן.

גליליות וופל | חלבי- במילוי שמנת 
מתוקה ובציפוי שוקולד.

סופלה שוקולד | פרווה- עוגת 
שוקולד מתפוצצת.

כדורי שוקולד | פרווה- ביסקוויטים עם שוקולד וקוקוס.

מנות אישיות 
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עוגת גן עם תמונה אכילה | פרווה/חלבי 
במגוון גדלים וטעמים.

מגוון צלחות חינה | פרווה - הכוללות 
מבחר עשיר של עוגיות אורינטליות.

 פס גבינה אפויה קלאסית 
ללא תוספת סוכר | חלבי.

עוגות בחושות | פרווה - מחלקה 
עשיר של עוגות בחושות בטעמים.

עוגות בחושות ללא תוספת סוכר | 
פרווה- במגוון טעמים.

מחלקה עשירה של מארזי עוגיות | 
פרווה

עוגת חלומית ללא תוספת סוכר וללא 
קמח | חלבי - בסיס תפו”א, מומלצת!

עוגת גן מעוטרת עם הקדשה אישית | 
פרווה/חלבי - במגוון גדלים וטעמים.

ועוד... וגם ללא תוספת סוכר

פאי תפוחים ללא תוספת סוכר | פרווה- 
בצק פריך, תפוחים וקינמון.



אינגליש קייק הינה רשת קונדיטוריות- בתי קפה 
המפעילה 14 סניפים בפריסה ארצית. כל סניפי הרשת 
כשרים למהדרין ומחזיקים בתעודות כשרות של הרבנות 

הראשית וכן של חוג חתם סופר בני ברק. הסניף 
הראשון הוקם בתלפיות בשנת 1990.

לרשת שני מפעלי ייצור בתלפיות בירושלים בשטח 
כולל של כ 1,200 מ”ר בו מייצרים את כל מוצרי 

המאפה המשווקים לחנויות הרשת ולנקודות המכירה 
המורשות מטעמה.

המייחדים את אינגליש קייק מיתר הקונדיטוריות הם 
ההקפדה על איכות המוצר, עבודת היד הנעשית עם 

המון אהבה ומקצועיות, השימוש בחומרי גלם איכותיים 
בלבד ללא חומרים משמרים וללא משפרי אפייה, מה 

שבסופו של דבר מייצר עוגות בטעם ביתי ובאיכות 
גבוהה.

בקונדיטוריית אינגליש קייק נאפים מידי יום מגוון רחב 
של עוגיות, מאפים ובורקסים, ביניהם עוגות שמרים, 

פאיים, שטרודלים, עוגות בחושות, עוגות שמנת, עוגות 
לימי הולדת, טורטים וכן לחמים לצד קפה משובח.
במקום מחלקה ענפה למוצרים ללא תוספת סוכר 

ולמוצרים ללא סוכר מקמח מלא העשויים מחומרי 
הגלם המשובחים ביותר, החל מעוגיות במבחר טעמים 
וכלה בעוגות גבינה קרות ושטרודלים. כמו כן, תמצאו 
בסניפי הרשת מחלקה עשירה של מוצרים ללא גלוטן.

מעבר לאיכות אינגליש קייק היא שפע של מראות, 
צבעים וריחות מאפים - תאווה של אסתטיקה וטעם 
לחיך ולעיניים… האסתטיקה בולטת לא רק במוצרי 
המאפה כי אם בחנויות מעוצבות להפליא בצבעים 

חמים. 
הצטרפו אלינו והיו חלק מהחוויה הטעימה הזאת !

מפעל ומשרדי החברה רח’ רבקה 19, תלפיות
טל‘. 02-6734369 | 02-6734424

פקס. 02-6718475
ניידים. דרור- 054-3081114
         אלי- 052-6067601

         רונית- 052-6067606
www.englishcake.co.il .אתר אינטרנט

englishr@netvision.net.il למשלוח תמונות


