Locul unde poti manca cea mai buna prajitura din oras
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Exista persoane care au dezvoltat o adevarata pasiune pentru prajiturele, iar
cofetariile, in general, creeaza dependenta. Pentru ca orasul Bucuresti este
impresurat de astfel de locuri, fiecare isi doreste ca prajitura si produsele de
patiserie pe care le alege sa fie dintre cele mai gustoase si reusite.

Art Dessert by Irina Apostol este cofetaria ce reuseste de fiecare data sa
satisfaca si cele mai pretentioase gusturi. Cu o experienta de peste 15 ani in meseria
de cofetar si decorator, aceasta va oferi delicii unice in cele mai frumoase forme, care
sunt adevarate opere de arta.
Pasiunea acesteia pentru dulciurile traditionale este cea care a desavarsit
maiestria cu care le prepara, produsele finale fiind adevarate minuni, cu un aspect
desavarsit si un gust nemaintalnit de bun. Toate distinctiile si diplomele de
specializare si de perfectionare in confectionarea, decorarea si modelarea
specialitatilor create care au fost primite pe parcursul timpului, vorbesc de la sine.
Pentru cei care doresc sa beneficieze de produse de cea mai inalta calitate,
mereu proaspete, facute din cele mai alese ingrediente naturale, Art Dessert este ce
mai buna cofetarie Bucuresti, oferind mereu clientilor sai bucate dintre cele mai alese.
Doar aici orice idee poate fi transformata intr-un tort spectaculos, inedit, fara a se
face rabat de la savoare.

Daca sunteti pasionati de arta aceasta, puteti beneficia de un profesor bun
care sa va ajute sa descoperiti treptat toate secretele acestei afaceri pline de dulceata
si savoare. Irina Elena Apostol detine si titlul de Formator, obtinut in urma cursurilor
de calificate la care a luat parte.
Toate produsele din cofetaria Art Dessert sunt facute cu dragoste si implicare,
de aceea oricine va gusta din acestea, se va indragosti instantaneu de aroma si
calitate. Prajiturile si torturile pe care le prepara in fiecare zi sunt o adevarata carte de
vizita a artistei, gustul deserturilor sale fiind unul unic ce nu poate fi uitat.
Daca doriti sa impresionati invitatii la o cina intre prieteni, la o aniversare sau
alte evenimente frumoase, aceasta cofetarie reprezinta alegerea perfecta. Gatite cu
pricepere, rabdare si iscusinta, bucatele facute dupa retetele bunicii sunt cele mai
delicioase si oricine doreste se poate bucura de gustul minunat si de savoarea
deosebita a acestora.
Cofetaria Art Dessert are cele mai fine prajituri , care vor incanta simturile
oricui si vor crea dependenta. Preparate in propriul laborator, toate deliciile sunt
proaspete, realizate la standarde europene, din ingrediente naturale de cea mai inalta
calitate. Pentru ca acestea sa fie cele mai reusite, s-au folosit retete in care se imbina
dragostea pentru frumos cu pasiunea, rezultand cele mai fragede si minunate opere
de arta.
Idealul spre care tinde cofetaria este de a aduce mereu bucurie si un zambet
pe buzele celor care beneficiaza de savoarea minunatelor prajituri. O gama
nemarginita de ingrediente si decoruri este pusa la dispozitia celor care doresc sa
infrumuseteze zilele de nastere ale micutilor prin tortulete speciale, care imbraca
forme diverse, inspirate din desene animate si personajele lor favorite.
Este timpul ca fiecare sa incerce retetele cele mai inedite si formele de
prezentare cele mai speciale ale delicioaselor torturi si prajituri facute cu dragoste in
cea mai buna cofetarie din Bucuresti. O experienta placuta tine, in primul rand, de
gust, iar apoi de ambientul cofetariei si de prospetime, care reprezinta elementul
surpriza. Astfel degustatul prajiturilor va deveni o dependenta placuta si durabila.
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