


the process of 
making chocolate 
is artistic

the history of chocolate    

begins in mesoamerica. 

chocolate, the fermented, 

roasted, and ground beans 

of the theobroma cacao, 

can be traced to the mokaya. 

Chocolate, the sweet treat that 

has captivated taste buds the 

world over since the 1500s, has 

exploded into a global 

phenomenon. The origins of 

chocolate and the humble cocoa 

bean can be traced back to 1900 

BC in Mesoamerica. 

Chocolate came to prominence 

during the heights of the Mayan 

and Aztec empires, before 

arriving in Europe at the court 

of Spain. The Aztecs believed 

that cacao seeds were the gift 

of Quetzalcoatl, the God of 

wisdom, and the seeds had so 

much value they were used as 

a form of currency. 

Originally prepared only as a 

drink, chocolate was served as 

a bitter, frothy liquid, mixed 

with spices, wine or corn puree. 

After its arrival in the sixteenth 

century, sugar was added to it 

and it became popular through 

Europe, first among the ruling 

classes.The word ‘chocolate‘ 

itself originates from the Aztec 

Nahuatl word xocolātl, meaning 

‘bitter water’.

Chocolate first arrived in France 

from Spain in 1615, when infan-

ta Anne of Austria, introduced 

the chocolate drink to her new 

husband, Louis XIII of France. 

Chocolate quickly gained a 

reputation as an aphrodisiac 

and became intrinsically linked 

to the arts.



raspberry 
mousse

a "delice" for fruit lovers
រសជាតិ Delice ដ៏ឆ្ងាញ់
សំរាប់អ្នកចូលចិត្តផ្លែឈ�ើ!

A smooth and light mousse that will literally melt in your mouth.

The delicate savour of raspberry and fresh allure of the cake 

make it the perfect  summertime cake.

ជាមួយនឹងរសជាតិដ៏សសទន់ផ្សំនិងពន្លឺព៌ណដ៏ស្រណិតបានធ្វើធោយនំមួយធនះ

កាន់តតមានឱជារសឆ្ងាញ់ពិសារ។

មិនសតឹមតត្រ៉ុធ្ណោះរសជាតិដ៏ពិធសសរ្រស់តផ្ Raspberry ជាមួយនឹងភាពដ៏

ល្អឥតធ្ចះននការធ្វើនំធេកគលឺពិតជាសាកសម្រំផុតនាឱកាសរដូវធ្តៅ។



simply delightful
រសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ពិឈសស!

classic
mille-feuille

A classic French pastry that consists in layers of 
razor-thin puff pastry and vanilla pastry cream 
filling.

Traditionally glaze topped with icing or fondant, 
this sweet and savory dessert will enlighten your 
palate.

ជាស្រធេទនំដ៏ល្អស្រណិតននស្រធទសបារាំង តដលធ្វើ ធ្វើធ�ើង
យ៉ាងពិធសសជាលក្ខណះសសទា្រ់ៗធោយផ្សំជាមួយនឹងតសកម
វ៉ាន់នីឡា និង Puff Pastry

អ្នកនឹងទទួលបាននូវ ឱជារសពិធសសជាមួយ នឹងវិ្ីត្រ្រ 
្រុរាណធោយ ្រតនថែមនូវរសជាតិស្ករ (Icing) រឺ រសជាតិស្ករ 
(Fondant) ធៅធលើនំធនាះនឹងធ្វើធោយនំរ្រស់អ្នកកាន់តត 
មានរសជាតិឆ្ងាញ់តផ្អមពិសារ។



gâteau 
praliné

A vanilla sponge cake layered with a dairy Praline 
and decorated with almonds and hazelnuts.

Our special ingredient, Frangelico (liquor made 
of hazelnuts, cocoa, coffee and vanilla) makes it 
simply delightful.

នំធេកវ៉ាន់នីឡាតដលមានធសរើនសសទា្រ់ធ�ើយមានសារ់នំទន់
ដ៏ឆ្ងាញ់ រួមផ្សំទាំងរសជាតិនឹងការធរៀ្ររំររនាយ៉ាងពិធសសជា
មួយសូកូឡា សរា្រ់ោល់ម៉ុន និង សរា្រ់សតណតែក Hazelnut។

ធយើងបានធ្វើការធស្រើសបាស់ជាមួយ នឹងធសគឿងផ្សំពិធសសៗ 
ដូរជា Frangelico តដលផ្សំធរញពីសតណតែក Hazelnut 
រសជាតិកាកាវ កាធ�វ និងវ៉ាន់នីឡាតដលធ្វើធោយនំមានរស
ជាតិត្រ្កឆ្ងាញ់ពិសារ។

a must for hazelnut lovers
ឆ្ងាញ់! សំរាប់អ្នកផដលចូលចិត្ត
គ្រាប់សផ្តែក Hazelnut



chocolat
dacquoise

Made from egg whites whipped to fluffy peaked 
clouds, Dacquoise is a type of nut Meringue that 
can be used as the base for so many desserts.

Classic Dacquoise are filled with fresh buttercream 
or ganache and stacked in layers. As they sit, the 
crisp interior melts into a decadently soft center, 
both different and delightful.

Dacquoise គលឺជាស្រធេទនំសតណតែកម្យ៉ាងតដលោរយកធៅធ្វើ
ការតុ្រតតងរឺធស្រើសបាស់ជាមួយនំជាធសរើនធផ្សងៗធទៀត ធ�ើយវផ្សំ
ធ�ើងធោយយកតផ្នកព៌ណសននពងមាន់ធៅរំរាញ់ធោយបានជា
ព៌ណស្្រ់សសទន់។

Dacquoise ត្រ្រល្អស្រណិត សតរូវបានធរៀ្ររំធ�ើងធោយធស្រើសបាស់ 
តសកម្រ៊ឺ រឺក៍ ganache ធោយភាជា្រ់ជាសសទា្រ់ៗ ធោយយក 
តផ្នក្ង ធស្តដលមានសភាពសសួយធៅ្រញ្ចូលរានាជាមួយតផ្នក 
្ងក្ននុងតដល មានភាពទន់ ធ�ើយទទួលបាននូវរសជាតិត្រ្ក 
ឆ្ងាញ់ធផ្សងរានា។

an incredible mocha cake
នំឈេករសជាតិ Mocha 

ដ៏មានឱជារស!



durian cake Commonly known as the “King of fruits” for its formidable 
look and overpowering smell, this fruit has been consumed 
in Southeast Asia since prehistoric times.

The smooth texture of the cake formidably balances its 
power, making it the perfect cake for Durian lovers.

តផ្ធ�ើធនះសតរូវបានធគទទួលសាគាល់ថាជា " ធស្តរតផ្ធ�ើ " វមានរូ្ររាងគួរធោយ 
ចា្រ់ោរម្មណ៍ធ�ើយមានក្ិនដ៍�្នុយគួរធោយរង់ញនុំា។ តផ្ធ�ើធនះ សតរូវបាន
ស្រជាជនធៅក្ននុងតំ្រន់ោសុីោធគ្នយ៍យកមកទទួលទានតាំងពីសម័យមុនមក 
ធម្ះ។

រួមទាំងរសជាតិដ៏សសទន់ ព៌ណ ការររនានឹងសារ់នំទន់ដ៏�្នុយឆ្ងាញ់ គលឺបាន
ធ្វើធោយនំធនះមានលក្ខណះល្អឥតធ្ចះសំរា្រ់អ្នកតដលរូលរិត្តញនុំាតផ្្ូធរន។

great for any occasion
រសជាតិឆ្ងាញ់គ្្រប់រដូវកាល!



red Velvet

In recent years, Red Velvet cake and Red 
Velvet cupcakes have become increasingly 
popular in the United-States and in many 
European countries. 

Both a pleasure for your eyes and palate, 
this iconic cake is a masterpiece of flavors, 
textures, and frosting.

ធៅក្ននុងកំ�នុងរយះ្រ៉ុនាមានឆ្នាំធនះនំ Cake ពណ៍សក�ម 
និង នំ Cupcake ពណ៍សក�ម គលឺកំពុងតតទទួលបានការ 
ធពញនិយមរូលរិត្តកាន់តតធសរើនធ�ើងធៅក្ននុងស�រដ្ឋ
ោធមរិក និងស្រធទសធៅអ៊ឺរ៉ុ្រជាធសរើនធទៀត។

វជាសិល្បះមួយននការធ្វើក៏ដូរជាការររនានំតដលអ្នក
នឹងពិតជាត្រ្ករំណីរក្ខនុនឹងោរម្មណ៏ជាមួយនឹងការ 
ទទួលទាននំដ៏ឆ្ងាញ់្រំផុតធនះ តដលពិធសសទាំងរសជាតិ 
ការររនា ព៌ណ និងរសជាតិដ៏តផ្អមសសទន់។

an alluring deep red hue
រសជាតិននព៌្គ្កហម

ដ៏�្ងុយឆ្ងាញ់



Bavarian cream encased by soaked lady-fingers 
and topped with a tart glaze

An impressive and festive dessert for the holidays.

តសកម Bavarian គលឺយកមកផ្សំនិងធស្រើជាមួយនឹងនំម្យ៉ាង តដល 
មានរាងដូរសមាមនដ (នំ Lady-Finger) ធ�ើយតុ្រតតងររនា 
ជាមួយនឹង Tart Glaze ពី្ងធលើ។

រីករាយទទួលទាននូវនំដ៏ឆ្ងាញ់ពិសារធនះ វពិតជាសាកសមនាឱ
កាស�្រ់សំរាករ្រស់អ្នក។

a classic molded dessert
នំផដលមានការរចនាដ៏ល្អគ្ប្ិត

charlotte 
russe



operaAn amazing 6 layers cake made of almond cake 
soaked in a potent coffee syrup, espresso-flavored 
buttercream, bittersweet chocolate ganache and 
chocolate glaze topped.

Traditionally, the cake is decorated with its name 
written in glaze across the top.

ជាមួយនឹងការររនានំតដលមានដល់ធៅ ៦ សសទា្រ់តដលផ្សំធរញ 
ពីសតណតែកោល់ម៉ុន លាយជាមួយសុីរ៉ូកាធ�វពិធសស តសកម 
្រ៊ឺតដលមានរសជាតិកាធ�វ Espresso សូកូឡា Ganache 
តដលមានរសជាតិតផ្អមលវីងតិរៗ និង សូកូឡា Glaze 
មក្រតនថែមពីធលើនំ តដលធ្វើធោយនំកាន់តតមានរសជាតិធទវរដង។
តដលជាទំធនៀមទំលា្រ់នំមួយធនះសតរូវបានធ្វើការររនាលម្អរធោយ 
ការសរធសរអក្សរ អូធ្៉ររា៉ា តដលជាធ្មាះរ្រស់នំផ្ទាល់ ធៅពីធលើធដើម្បី
ធ្វើធោយនំកាន់តតមានភាពធលរធ្លោ។

sleek & smooth as an opera stage
រសជាតិគ្សទន់ផ្្អមឆ្ងាញ់ ជាមួយ
នឹងរូបរាងផបលែកដូចឈវទិការអូឈបេរា៉ងា



fresh fruit
The simple moist cake shows off the flavor of fresh fruit and 
makes a wonderful summertime dessert. The buttercream 
and fresh fruit is the perfect combo to end a meal with a 
touch of lightness. 

Colourful, healthy and fruity, it will win the hearts of all.

នំដ៏ពិធសសធនះគលឺធ្វើការ្រង្ហាញ ក៏ដូរជាររនាយ៉ាងសសស់សាអាតជាមួយនឹង 
រសជាតិត្រ្កៗពីរានាននតផ្ធ�ើសសស់ៗតដលធ្វើធោយនំមួយធនះកាន់តតល្អ្រំផុត
នាឱកាសរដូវធ្តៅ  ។  តសកម្រ៊ឺ និងតផ្ធ�ើសសស់ៗគលឺជាធសគឿងផ្សំពិធសសៗតដល 
តស្រកាលោយនំមួយធនះធោយកាន់តតអសាចរ្យ។

ពណ៍រំរុះននតផ្ធ�ើសសស់ៗ និងការទទួលបាននូវសុេភាពល្អពីនំធនះគលឺោរ
ធ្វើធោយអ្នកទាំងអស់រានាមានរំ្្រ់ោរម្មណ៏ ក៏ដូរជារង់ទទួលទាននូវនំដ៏
ពិធសសមួយធនះ។

a wonderful summertime dessert
រសជាតិនំដ៏ពិឈសសនាឱកាសរដូវឈ្តងា



pandan cake

Pandan cake is a light, fluffy cake of Malay origins
(Singapore, Indonesia, Malaysia) flavoured 
with the juice of the Pandanuss amaryllifolius 
leaves. 

Both rich in color and in taste this light green 
dessert will awaken your senses.

នំស្ឹកតយគលឺជានំមានរសជាតិសសាលសសទន់ និងមានសារ់នំ 
ទន់ឆ្ងាញ់ ធ�ើយនំធនះមានស្រេពមកពីស្រធទស មា៉ាធ�សុី តដល
រសជាតិរ្រស់វសតរូវបានផ្សំធរញពីស្ឹកតយពិធសស។

ជាមួយព៌ណដ៏សសស់សាអាត នឹងរសជាតិននព៌ណន្រតងេ្ីដ៏ឆ្ងាញ់ 
និង្នាថាអ្នកពិតជាជក់រិត្តនឹងត្រ្កោរម្មណ៏ជាមួយនឹងឱ
ជារសដ៏ឆ្ងាញ់ពិសារធនះ

our asian speciality
អ្នកឯកឈទសអាស៊ីដ៏អស្ងារងាយ



Mangoes are not only tasty, but are also very healthy.

The unique fragrance and flavor of this cake will delight 
everyone “gourmandise”. 

សាវាយមិនសតឹមតតមានរសជាតឆ្ងាញ់ធនាះធទ ្រ៉ុតន្តវក៏ផ្តល់អតថែស្រធយជន៍ 
ដល់សុេភាពផងតដរ។

មិនតត្រ៉ុធ្ណោះជាមួយក្ិន�្នុយ និង រសជាតិ ដ៏ឆ្ងាញ់តដល មានតតមួយ 
គត់ធនះ នឹងធ្វើធោយអ្នកទាំងអស់រានាពិតជារីករាយ ក្ននុងការទទួលទាន 
(ទទួលទានធ�ើយរង់ទទួលទានធទៀត)។

a delicious smooth mousse 
រសជាតិនំដ៏គ្សទន់�្ងុយឆ្ងាញ់

mango mousse
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Made of a thin chewy hazelnut meringue base, 
layer of intense crunchy white chocolate, dreamy 
chocolate mousse, and a glistening shroud of 
melted plain chocolate.

A completely beautiful, unctuous and sexy 
dish which would be number one dessert for 
a romantic Valentines meal. Seduction on a 
plate!

នំធនះគលឺមានការផ្សំធ�ើងក៏ដូរជាមានការធរៀ្ររំតុ្រតតងជាមួយ
សសទា្រ់តផ្នក្ងធសកាមនននំតដលធ្វើពីតសកមពងមាន់សរ និង 
សរា្រ់ Hazelnut ធសដើង ជាពិធសសធនាះ ក៏មាននូវ្រន្ះដុំសូកូ
ឡាសរធៅជុំវិញនំសូកូឡាដ៏ទន់ឆ្ងាញ់ និងមាន្រតនថែមនូវសំ្រក 
រធលាងតដលធ្វើធរញពីសូកូឡាពិធសសផងតដរ។

ទាំងរសជាតិ ភាពសសស់សាអាតល្អឥតធ្ចះ ភាពទាក់ទាញនឹង 
រួមទាំងជាស្រធេទនំតដលល្អោរ់ធគ ធ្វើធោយនំធនះកាលោយជានំ ដ៏
តសនរ៉ូតមនទិរធៅក្ននុងន្្្រុណ្យទិវននក្តីសសលាញ់ ្នាថាអ្នក 

នឹងទទួលបាននូវោរម្មណ៍ពិធសសពីនំដ៏ល្អឥតធ្ចះធនះ!

a french classic not to miss
រីករាយទទួលទាននំដ៏គ្ប្ិត

ឆ្ងាញ់ពិសរគ្បឈទសបារាំង



special occasions
deserve special cakes

AT SOFITEL PHNOM PENH PHOKEETHRA WE BELIEVE THAT LUXURY IS THE FREEDOM OF CHOICE.

DRIVEN BY PASSION FOR EXCELLENCE, OUR PASTRY CHEF CREATES SAVOURING

PERSONALISED CAKES FOR YOUR UNIQUE MOMENT. 

WHETHER IT IS FOR A BIRTHDAY, A WEDDING, AN ANNIVERSARY OR A CORPORATE EVENT,

WE WILL MAKE SURE OUR CAKE MAKES YOUR SPECIAL DAY UNFORGETTABLE.

THE CAKE SYMBOLISES THE ESSENCE OF OUR CUSTOMER’S SPECIAL EVENTS. DESIGN AND

DETAILS ARE LIKE THE SPECIAL MOMENTS THAT WILL BE ETCHED IN YOUR MIND.

AS A RESULT EACH FLAVOUR, EACH DETAIL IS CAREFULLY SELECTED BY OUR TEAM

WITH THE MOST REFINED INGREDIENTS.




