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p o e m e

Natura ne-a inspirat să facem o selecție de prăjituri și dulciuri originale Poem. 
Le vei găsi în cofetăria noastră din Brăila sau le poți comanda online. 

WWW. P O EM C A F F E . R O

Prăjituri
Care te vor inspira cu 
aromele lor proaspete 

D E  P R I M Ă V A R Ă



Aromele
 primăverii Poem
De 15 ani ne lăsăm inspirați de natură atunci când creăm 
gusturi noi, pentru tine. Mirosurile florilor și ale fructelor 
proaspete se dezvăluie în laboratorul cofetăriei, sub forma 
ingredientelor naturale. Zahărul prinde viață în mâinile 
cofetarului, iar ciocolata ia forme de zâne, flori și povești. 
În această primăvară, îți deschidem ușa către imaginația 
noastră și te invităm să faci parte din povestea Poem. 
Ne vom pierde pe scările de marmură ale palatelor și vom 
crea prăjituri pentru prințese care visează la iubirile ce vor 
veni. Primăvara ne poartă pe toți către redescoperirea 
naturii, către exploziile de culoare, arome și forme. 
Vei descoperi și tu aroma de lavandă, cireșe, căpșune, 
vanilie și piersică ascunzând-se în foile de tort sau 
în învelișul crocant de ciocolată. 

Dacă te-am convins, urmează-ne! 



Po��
pr�ăv�ii. 

Poezia 
este momentul în care sufletul crede în miracole,
iar mintea își abandonează rostul, urmând-ul.
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Iubirea stă în 
detalii 
Poemul nostru este dedicat primăverii, 
momentul transformării noastre. 

Asemenea poveștii prințesei care se 
transformă în lebădă, uimind oamenii cu 
grația ei, prăjiturile Poem te îndeamnă să 
le descoperi micile secrete ale cofetăriei. 

Urmărește formele grațioase ale unei 
lebede și lasă-te condus de mirosul discret 
de vanilie și ciocolată. Nu forma ei te va 
uimi, ci gustul puternic și complex, domolit 
de arome discrete de flori și fructe de 
primăvară.  

În dansul infinit al unei balerine, 
lebăda păstrează liniile armonioase și le 
transferă într-un gust persistent de cafea 
și vanilie. O poți descoperi în fiecare strat 
de vanilie pe care îl păstrează pentru cei 
care iubesc aromele delicate. 

Fructele exotice domină gustul acestei 
prăjituri. Te provocăm să descoperi gustul 
dulce acrișor al piureului de fructul 
pasiunii și al celui de mango. Blatul 
crocant și răcoritor păstrează arome 
subtile de nucă de cocos.

Eclerul clasic s-a reinventat și a devenit 
suportul pentru o bezea vanilată. 
Textura este crocantă la exterior, apoi se 
dezvăluie într-un aluat pufos de ecler. 
Crema de vanilie din interior are arome 
subtile de caramel și vanilie.

Balerină Exotic Meringata



și gustul intens de căpșune te 
anunță că această primăvară 
este unică. Ne bucurăm de 
libertate și de soare și suntem 
nerăbdători să gustăm dintr-un 
macaron creat cu pasiune. 

Blatul clasic al prăjiturilor 
colorate servește drept suport 
pentru crema de vanilie și fructe 
puse cu generozitate. 

Un macaron de dimensiuni mari, 
pentru cei care nu se pot 
mulțumi cu bucăți mici de 
pasiune. 

Este un desert răcoritor, 
cu textură crocantă la exterior și 
fină la interior. Gustul său este 
dominat de parfumul de 
trandafir și aroma opulentă de 
mascarpone. 

Ispahan 
Macaron

Roșu aprins

Îl poți alege când ai poftă de un 
desert fresh, cu arome de 
primăvară, date de căpșune, 
zmeură, trandafiri și lichi. 
Această prăjitură vestește 
primăvara cu atâta intensitate, 
încât va fi molipsitoare în toate 
candy bar-urile și aniversările 
sezonului. 

Îl poți însoți cu un pahar de 
șampanie roze, pentru a 
completa povestea unei zile 
perfecte. 

Pasi�e
Niciun lucru important nu a fost vreodată 
realizat fără pasiune. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel  



Prăjitura Limoncello aduce cu ea 
experiențele culinare ale Italiei. 
Rețeta este inspirată de călătoriile pe 
plajele însorite din Capri. 
Cuprinde în gustul său original 
arome unice locurilor tradiționale din 
Italia, unde parfumul de youzu, lime 
și lămâie te învăluie la fiecare pas.

Limoncello
Selecția noastră de macarons este 
inspirată de aromele primăverii. 
Poți alege o selecție de mini delicii 
cu alune de pădure, cacao, caramel, 
ciocolată, fistic, fructul pasiunii, 
vanilie sau căpșune. 

Le poți lua pe toate, pentru un candy 
bar memorabil sau le poți alege în 
funcție de culoare și gustul preferat.

Macarons

Choux chocolate este o simfonie de 
arome de inspirație franceză. 
Am folosit un fondant de ciocolată 
neagră care îmbracă două texturi 
diferite, păstrându-le unicitatea și 
gustul. Blatul de ecler are o textură 
crocantă chiar iar creme fină de 
ciocolată îl completează cu finețe.

Choux Chocolate



îți alimentăm dorința de relaxare cu o prăjitură dedicată iubitorilor de 
lavandă. Această creație originală a cofetăriei Poem reprezintă primăvara, 
cu toată puterea aromelor și mirosurilor care te amețesc, te energizează 
și te fac să zâmbești. 

Prăjitura are o textură cremoasă, fină și catifelată iar 
aroma de lavandă este prezentă subtil în toate straturile 
sale. Blatul pufos este însiropat cu ceai de lavandă, iar 
straturile sale sunt completate de o cremă cu vanilie 
naturală de Madagascar. Vei descoperi și alte nuanțe ale 
acestei prăjituri, precum gustul discret de afine sau fistic. 

Prăjitură piersici lavandă

D�ceViața mea este compusă din cerneală şi dulciuri. Salieri

În această primăvară



Baton ciocolată cu 
fructe uscate
Bucăți de ciocolată veritabilă, presărate cu fructe uscate. 
O singură tabletă are zeci de posibilități în care poți descoperi 
gustul ei. 

Plăcerea de a mânca ciocolată tocmai a devenit o aventură!

Și-am pregătit un desert cu o textură 
crocantă la exterior și cremoasă la i
nterior. Aroma de caramel sărat este doar 
prima impresie a acestui desert ușor și 
gustos, care te va face să te întorci la 
amintirile primăverilor din copilărie. 

Pe măsură ce o savurezi, vei descoperi 
arome de cappuccino și cafea. 

Siropurile masculine de cafea și cognac 
dau tonul compoziției unei prăjituri cu 
gust puternic de ciocolată. Asemeni unei 
orchestre perfect sincronizate care își 
schimbă ritmul sub un singur tăiș al 
baghetei unui compozitor, prăjitura Opera 
este definită de unitatea aromelor perfect 
echilibrate. 

Orchestra noastră este compusă din 
ingredientele de bază precum blatul 
subțire din foi de pudră de migdale 
însiropat cu arome de cognac și cafea.

www.poemcaffe.ro

Ecler caramel sărat Prăjitură Opera



Primăvara este sezonul cadourilor vesele, utile și delicioase! 

Poem a pregătit pentru tine o colecție de bomboane, 
praline și ciocolată de cea mai bună calitate. 
Complexitatea combinațiilor îți oferă surprize cu fiecare cutie 
cu delicii. 

Bomboane cu cafea, ciocolată sau jeleuri de fructe și 
ciocolată presărată cu fructe uscate sunt ascunse în cutii 
de cadouri, gata pentru a fi livrate. 

Cadouri d�ci
de primăvară

www.poemcaffe.ro



Tarta de fructe este un desert ușor, realizat din ingrediente naturale și 
proaspete. Este desertul casei, asezonat cu fructe de primăvară și jeleuri 
proaspete cu gust răcoritor. O poți servi ca desert sau la micul dejun, când vrei 
să începi ziua cu zâmbetul pe buze. Nimic nu este prea mult sau prea puțin la 
această prăjitură tradițională. 

Este desertul clasic, care te poartă cu gândul acasă. 

Tartă fructe Choux fructul pasiunii

Choux fructul pasiunii se traduce prin nostalgia mediteraneeană a patisierilor francezi. 
Conținutul chic și dimensiunile sale cochete sunt suficiente pentru a demonstra tuturor că 
nu cantitatea este cel mai important element într-o compoziție. 

Micuțele eclere își poartă cu grație fondantul de mango, turnat cu grijă peste aluatul pufos 
și crema de fructul pasiunii.  
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S�ura 
mi���
primăverilor japoneze



Sakura
Este numele florii cireșului japonez. Pe 
când floarea de cireș simbolizează în 
China frumusețea feminină, în Japonia 
ea simbolizează mai degraba natura 
efemera a vieții. Prajitura Sakura este 
definită prin eleganță. Învelisul său fin de 
ciocolată ascunde o explozie de arome: 
vanilie,cireșe, rodie, tonka , ciocolată, la 
care se adaugă zahărul de cocos 
nerafinat. 

Pistachio Griottine
Textura de pandișpan pufos 
cu zmeură și fistic te 
îndeamnă să vrei să 
descoperi mai mult din 
aromele primăvăratice ale 
acestui desert. Vei găsi 
arome de cireșe, soc și fistic 
care te vor lăsa dorind mereu 
mai mult. 

Servește-l în aer liber, 
înconjurat de mirosurile de 
flori proaspete sau 
include-l într-un candy bar de 
primăvară, lângă vinuri albe 
și cocktail-uri ușoare. 

Tiramisu Sugar Free
Un desert fără regrete. Textura spu-
moasă a acestuia este completată de 
blatul dens, realizat din făină de orez, 
lapte, biscuiți cu făină de migdale și 
ciocolată cu gust puternic. 

Este un desert complex, predominat de 
aroma de ciocolată amăruie și caramel 
sărat. Aroma dulce și fină este creată cu 
ajutorul caramelului cu zahăr de cocos 
nerafinat.   



Am împrumutat culorile primăverii în torturile de sezon. 

Fluiditatea aromelor este completată de textura pufoasă și 
ușoară a torturilor acestei primăveri. Creațiile începutului de an 
sunt ușoare, cu blat pufos și arome de fructe.

Torturi
de primăvară



Tort Pistachio Griottine

Iubitorule de primăvară, acest tort îți este dedicat. 

La exterior este creat din blat pufos de pandișpan, iar la interior vei fi surprins 
de aromele complexe de cireșe, soc și fistic. 

Se poate servi la petreceri de primăvară, în aer liber sau poate deveni piesa 
centrală a candy bar-ului tău, alături de fructe proaspete.

Figurină din ciocolată
Poveștile desprinse din copilăria noastră ne vor însoți ori de câte ori vom gusta 
din bucățile de ciocolată autentică făcute în laboratorul Poem.

 Le păstrăm și le integrăm în realitatea noastră cotidiană pentru ca sufletul 
nostru să rămână conectat la inocența poveștilor din copilărie. 

Ce să fie mai potrivit pentru a păstra tradițiile copilăriei decât figurinele de 
ciocolată? Le poți face cadou sau le poți păstra pentru tine. Poate ambele.



Toate poveștile de dragoste aspiră la 
“fericiți până la adânci bătrâneți”. 

Torturile noastre de nuntă au câte puțin din 
fiecare poveste de iubire. 

Culoarea, decorul și ingredientele sale sunt 
martorii propriilor pasiuni combinate într-un 
desert de care se vor bucura toți invitații.    

Torturi
de poveste



Dior
Eleganța definește pe deplin 
această prăjitură delicată. 

Învelișul său este doar cochilia fină 
în care stă ascunsă delicioasa 
cremă de vanilie. Este o prăjitură 
ușoară, de primăvară. 

Completează decorul unui candy 
bar de botez sau nuntă, datorită 
aspectului său diafan și elegant. 



Mille feuille este o prăjitură a 
contrastelor,  cu un blat dulce – sărat 
care îmbină în straturile sale crocante o 
cremă fină de vanilie. 

Te va absorbi de la prima gustare,
pentru că îți lasă mereu sentimentul că 
vrei să descoperi mai mult misterul 
acestei combinații originale. 

Secretul preparării acestei prăjituri stă 
în textura crocantă a foietajului, puțin 
sărat, cu note de vanilie și unt. 

Millefeuille

C�tra�e
de primăvară

La început vei descoperi crema exotică de 
mango și fructul pasiunii, apoi crema de 
ciocolată amăruie și smântână fină. 

La final, vei înțelege întreaga sa poveste 
când vei gusta din blatul umed de ciocolată. 
Passion este o prăjitură care îi reflectă 
numele. 

Are o textură densă, cremoasă și combină 
două arome puternice: ciocolata amăruie și 
fructele exotice. Va fi una dintre prăjiturile 
de succes la evenimentele de sezon, alături 
de cocktail-uri aromate. 

Passion



Odată cu primul anotimp. 

Descoperă și alte povești cuprinse 
în arome dulci pe: 

www.poemcaffe.ro

Cadouri d�ci

Pove�ea
începe aici. 
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