
JW Marriott Bucharest Grand Hotel

Cake Catalogue
JW Marriott Bucharest Grand Hotel
Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5

Ro- 050726 București
Tel.: 021 403 19 01

viennalounge@marriott.com
jwmarriottbucharest.com



You are about to be enchanted! The pages you are about to 
explore will reveal the most exquisite cakes you could ever 
taste! This is the prelude to a glorious story of passion and 

desire, unraveled softly with each bite. 

Welcome to the world of amazing desserts!

You are invited to sweep unhurriedly through our sweet gourmet 
masterpieces and grasp the beautiful nuances of self-indulgence 

that they were all designed to ooze and fulfill. 

Ești pe cale să fii fermecat! Paginile pe care urmează să le explorezi îţi 
vor dezvălui cele mai exclusiviste torturi pe care le-ai putea gusta. 

Acesta este preludiul unei povești glorioase, plină de pasiune și dorinţă, 
deslușită pas cu pas, odată cu fiecare linguriţă!

Te invităm să încerci, pe rând, fiecare dintre aceste capodopere culinare 
și să descoperi cele mai frumoase nuanţe ale răsfăţului dulce, destinate 

să te satisfacă pe deplin.

Bine ai venit în lumea celor mai delicioase deserturi!



Desire Cake

Tiramisu Inspired Entremet

Caribbean Entremet

Chocolate and Coconut Royale

JW Cheesecake

Enchanted

OUR CAKES COLLECTION



49 lei | cake 400g

The Best. Big enough to share, but you might not want to. Creamy 
and crusty, soft and edgy, our famous cheesecake is a pure delight! 
Beware though, once you’ve tasted the Philadelphia cream cheese 
mixed with graham cracker crust, you will not be able to hold back! 

JW Cheesecake

Cel mai bun. Destul de mare ca să poată � împărțit, însă e posibil să îl păstrezi doar pentru 
tine. Cremos și crocant, �n și provocator, faimosul nostru cheesecake este o adevărată 
încântare! Însă trebuie să te prevenim: odată ce ai gustat delicioasa cremă de brânză 

Philadelphia, combinată cu cea mai bună crustă de biscuiți graham, va � mult prea târziu 
să dai înapoi.



Desire Cake
When chocolate mousse meets vanilla crème brûlée, we add some pecan nuts 

and we take your tastes to the dark delicious side of pastry’s heaven. This 
signature pastry is the epitome of sinfully dark, a blend of vanilla cream brûlée, 

chocolate mousse and pecan nut meringue finished with cocoa ganache. 

22 lei | portion 180g
220 lei | cake 1500g

Mousse de ciocolată, crème brûlée de vanilie și nuci pecan? Raiul patiseriei garantat!
 Acest desert-semnătură este rezumatul unuia dintre cele mai delicioase torturi.
Iar glazura ganache de cacao este elementul care adaugă și mai multă pasiune 

acestei prăjituri delicate!



22 lei | portion 180g
220 lei | cake 1500g

Tiramisu Inspired Entremet
This fabulous tiramisu is a modern interpretation of an Italian Classic. The 

Espresso Ganache of Madagascar chocolate was tiered with Savoyard and 
then mellowed with coffee jelly and coffee streusel. All were enrobed with 

mascarpone and lived happily ever after in the most delicious Tiramisu cake 
you will ever taste.

 Acest tiramisu fabulos este interpretarea modernă a clasicului desert italienesc. 
Crema ganache din espresso și ciocolată Madagascar, pișcoturile fragede, jeleul și 
pudra de cafea s-au alăturat cremei de mascarpone și au trăit fericite în cel mai 

delicios Tiramisu pe care îl vei gusta vreodată!



22 lei | portion 180g
220 lei | cake 1500g

Caribbean Entremet
To the lovers of passion fruit, this cake will taste like heaven! With passion fruit 

mousse and jelly and banana cake, this dessert will be a joy for your taste 
buds! 

Pentru iubitorii de fructul pasiunii, acest tort va avea gust de paradis!
Cu mousse și jeleu din fructul pasiunii și un blat cu banane, acest desert va fi o surpriză 

încântătoare pentru papilele tale gustative!



22 lei | portion 180g
220 lei | cake 1500g

Chocolate and Coconut Royale
When Chocolate meets Coconut… Heaven is on Earth!

The combination of milk chocolate mousse and coconut jelly on 
the coconut sponge base unravels a truly delicious mix of tastes! 

Când ciocolata întâlnește nuca de cocos… e Raiul pe Pământ!
Combinația de mousse de ciocolată cu lapte și jeleu de cocos așezată pe o bază 

pufoasă din nucă de cocos va dezvălui cel mai delicious mix de gusturi, în special pentru 
cei care iubesc acest fruct exotic.



Mousse de ciocolată albă cu căpșuni, financier cu ciocolată și jeleu de 
portocale – acest dessert este combinația perfecta de fructe proaspete 

și un paradis de ciocolată.

Enchanted
White chocolate mousse with raspberries, chocolate financier and 
blood orange jelly, this dessert is the perfect combination on fresh 

fruits and chocolate paradise!

22 lei | portion 180g
220 lei | cake 1500g



Explore the sweet fantasy!

 
Order your preferred cake at Vienna Lounge or contact us: 

JW Marriott Bucharest Grand Hotel,
Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, București 

Tel: 021 403 19 01

Explorează fantezia dulce

Comandă torturile noastre în Vienna Lounge sau contactează-ne la:
Tel: +4 021 403 19

 
*The dishes from our menu might contain allergens: soy, eggs, milk, yeast, peanuts, treenuts, 

celery, mustard, sesame seeds, lupine,Sulphur dioxide and sulphites, gluten, wheat, lactose. For 
detailed information please ask your server prior to ordering. 

Please place your order minimum 24h in advance, daily, from 9:00 to 20:00.Așteptăm comenzile dvs. cu minim 24 ore în avans, zilnic, între orele 9:00 și 20:00.

*Produsele din meniul nostru pot conține alergeni: soia, ouă, lapte, dojdie, arahide, țelină, muștar, 
semințe de susan, lupină, dioxid de sulf și sulfit, gluten, grâu, lactoză. Pentru informații detaliate, 

vă rugăm să întrebați ospătarul dvs. înainte de a comanda. 


