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A "Delice" for fruit lovers

Raspberry
Mousse

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.
ជាមួយនឹងរសជាតិដ៏ស្រទន់ផ្សំនិងពន្លឺព៌ណដ៏ប្រណិតបានធ្វើអោយនំមួយនេះ
កាន់តែមានឱជារសឆ្ងាញ់ពិសារ។
មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរសជាតិដ៏ពិសេសរបស់ផ្លែ Raspberry ជាមួយនឹងភាពដ៏
ល្អឥតខ្ចោះនៃការធ្វើនំខេកគឺពិតជាសាកសមបំផុតនាឱកាសរដូវក្តៅ។

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.
ជាប្រភេទនំដ៏ល្អប្រណិតនៃប្រទេសបារាំង ដែលធ្វើ ធ្វើឡ�ើង

យ៉ាងពិសេសជាលក្ខណះស្រទាប់ៗដោយផ្សំជាមួយនឹងក្រែម
វ៉ាន់នីឡា និង Puff Pastry
អ្នកនឹងទទួលបាននូវ

ឱជារសពិសេសជាមួយ

នឹងវិធីបែប

បុរាណដោយ បន្ថែមនូវរសជាតិស្ករ (Icing) រឺ រសជាតិស្ករ
(Fondant)

ទៅល�ើនំនោះនឹងធ្វើអោយនំរបស់អ្នកកាន់តែ

មានរសជាតិឆ្ងាញ់ផ្អែមពិសារ។

Simply Delightful

រសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ពិសេស!

Classic
Mille-Feuille

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

Gâteau
Praliné

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

ដ៏ឆ្ងាញ់ រួមផ្សំទាំងរសជាតិនឹងការរ�ៀបចំរចនាយ៉ាងពិសេសជា

មួយសូកូឡា គ្រាប់អាល់ម៉ុន និង គ្រាប់សណ្តែក Hazelnut។
យ�ើងបានធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយ

នឹងគ្រឿងផ្សំពិសេសៗ

ដូចជា Frangelico ដែលផ្សំចេញពីសណ្តែក Hazelnut

រសជាតិកាកាវ កាហ្វេ និងវ៉ាន់នីឡាដែលធ្វើអោយនំមានរស
ជាតិប្លែកឆ្ងាញ់ពិសារ។

A must for hazelnut lovers
ឆ្ងាញ់! សំរាប់អ្នកដែលចូលចិត្ត
គ្រាប់សណ្តែក Hazelnut

An incredible Mocha cake
នំខេករសជាតិ Mocha
ដ៏មានឱជារស!

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 គឺជាប្រភេទនំសណ្តែកម្យ៉ាងដែលអាចយកទៅធ្វើ
ការតុបតែងរឺប្រើប្រាស់ជាមួយនំជាច្រើនផ្សេងៗទ�ៀត ហ�ើយវាផ្សំ
ឡ�ើងដោយយកផ្នែកព៌ណសនៃពងមាន់ទៅចំរាញ់អោយបានជា
ព៌ណសខាប់ស្រទន់។

Dacquoise បែបល្អប្រណិត ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដោយប្រើប្រាស់

ក្រែមប៊ឺ រឺក៍ ganache ដោយភ្ជាប់ជាស្រទាប់ៗ ដោយយក
ផ្នែកខាង ក្រៅដែលមានសភាពស្រួយទៅបញ្ចូលគ្នាជាមួយផ្នែក

ខាងក្នុងដែល មានភាពទន់ ហ�ើយទទួលបាននូវរសជាតិប្លែក
ឆ្ងាញ់ផ្សេងគ្នា។

Chocolat
Dacquoise

Great for any occasion

រសជាតិឆ្ងាញ់គ្រប់រដូវកាល!

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.
ផ្លែឈ�ើនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជា " សេ្តចផ្លែឈ�ើ " វាមានរូបរាងគួរអោយ

ចាប់អារម្មណ៍ហ�ើយមានក្លិនដ៍ឈ្ងុយគួរអោយចង់ញុំា។ ផ្លែឈ�ើនេះ ត្រូវបាន

ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យកមកទទួលទានតាំងពីសម័យមុនមក
ម្លេះ។

រួមទាំងរសជាតិដ៏ស្រទន់ ព៌ណ ការរចនានឹងសាច់នំទន់ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ គឺបាន
ធ្វើអោយនំនេះមានលក្ខណះល្អឥតខ្ចោះសំរាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញុំាផ្លែធូរេន។

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.
នៅក្នុងកំឡុងរយះប៉ុន្មានឆ្នាំនេះនំ Cake ពណ៍ក្រហម
និង នំ Cupcake ពណ៍ក្រហម គឺកំពុងតែទទួលបានការ
ពេញនិយមចូលចិត្តកាន់តែច្រើនឡ�ើងនៅក្នុងសហរដ្ឋ
អាមេរិក និងប្រទេសនៅអ៊ឺរ៉ុបជាច្រើនទ�ៀត។

វាជាសិល្បះមួយនៃការធ្វើក៏ដូចជាការរចនានំដែលអ្នក
នឹងពិតជាប្លែកចំណីចក្ខុនឹងអារម្មណ៏ជាមួយនឹងការ
ទទួលទាននំដ៏ឆ្ងាញ់បំផុតនេះ ដែលពិសេសទាំងរសជាតិ
ការរចនា ព៌ណ និងរសជាតិដ៏ផ្អែមស្រទន់។

An alluring deep red hue

រសជាតិនៃព៌ណក្រហម
ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់

Red Velvet

Bavarian cream encased by soaked lady-fingers
and topped with a tart glaze
An impressive and festive dessert for the holidays.

Charlotte
Russe

ក្រែម Bavarian គឺយកមកផ្សំនិងប្រើជាមួយនឹងនំម្យ៉ាង ដែល

មានរាងដូចម្រាមដៃ (នំ Lady-Finger) ហ�ើយតុបតែងរចនា
ជាមួយនឹង Tart Glaze ពីខាងល�ើ។

រីករាយទទួលទាននូវនំដ៏ឆ្ងាញ់ពិសារនេះ វាពិតជាសាកសមនាឱ
កាសឈប់សំរាករបស់អ្នក។

A Classic molded dessert

នំដែលមានការរចនាដ៏ល្អប្រណិត

Sleek & smooth as an opera stage
រសជាតិស្រទន់ផ្អែមឆ្ងាញ់ ជាមួយ
នឹងរូបរាងប្លែកដូចវេទិការអូប៉េរ៉ា

An 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.
ជាមួយនឹងការរចនានំដែលមានដល់ទៅ ៦ ស្រទាប់ដែលផ្សំចេញ
ពីសណ្តែកអាល់ម៉ុន

លាយជាមួយស៊ីរ៉ូកាហ្វេពិសេស

ប៊ឺដែលមានរសជាតិកាហ្វេ

Espresso

ដែលមានរសជាតិផ្អែមល្វីងតិចៗ

និង

សូកូឡា

សូកូឡា

ក្រែម

Ganache
Glaze

មកបន្ថែមពីល�ើនំ ដែលធ្វើអោយនំកាន់តែមានរសជាតិទ្វេរដង។

ដែលជាទំន�ៀមទំលាប់នំមួយនេះត្រូវបានធ្វើការរចនាលម្អរដោយ

ការសរសេរអក្សរ អូប៉េរ៉ា ដែលជាឈ្មោះរបស់នំផ្ទាល់ នៅពីល�ើដ�ើម្បី
ធ្វើអោយនំកាន់តែមានភាពលេចធ្លោ។

Opera

A wonderful summertime dessert
រសជាតិនំដ៏ពិសេសនាឱកាសរដូវក្តៅ

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.
នំដ៏ពិសេសនេះគឺធ្វើការបង្ហាញ

ក៏ដូចជារចនាយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាមួយនឹង

រសជាតិប្លែកៗពីគ្នានៃផ្លែឈ�ើស្រស់ៗដែលធ្វើអោយនំមួយនេះកាន់តែល្អបំផុត

នាឱកាសរដូវក្តៅ ។ ក្រែមប៊ឺ និងផ្លែឈ�ើស្រស់ៗគឺជាគ្រឿងផ្សំពិសេសៗដែល
ប្រែក្លាយនំមួយនេះអោយកាន់តែអស្ចារ្យ។
ពណ៍ចំរុះនៃផ្លែឈ�ើស្រស់ៗ

និងការទទួលបាននូវសុខភាពល្អពីនំនេះគឺអាច

ធ្វើអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៏ ក៏ដូចជាចង់ទទួលទាននូវនំដ៏
ពិសេសមួយនេះ។

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.
នំស្លឹកតយគឺជានំមានរសជាតិស្រាលស្រទន់ និងមានសាច់នំ
ទន់ឆ្ងាញ់ ហ�ើយនំនេះមានប្រភពមកពីប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី ដែល
រសជាតិរបស់វាត្រូវបានផ្សំចេញពីស្លឹកតយពិសេស។

ជាមួយព៌ណដ៏ស្រស់ស្អាត នឹងរសជាតិនៃព៌ណបៃតងខ្ចីដ៏ឆ្ងាញ់
និងធានាថាអ្នកពិតជាជក់ចិត្តនឹងប្លែកអារម្មណ៏ជាមួយនឹងឱ
ជារសដ៏ឆ្ងាញ់ពិសារនេះ

Our Asian Speciality

អ្នកឯកទេសអាស៊ីដ៏អស្ចារ្យ

Pandan Cake

Mangoes are not only tasty, but are also very healthy.
The unique fragrance and flavor of this cake will delight
everyone “gourmandise”.
ស្វាយមិនត្រឹមតែមានរសជាតឆ្ងាញ់នោះទេ
ដល់សុខភាពផងដែរ។

ប៉ុន្តែវាក៏ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍

មិនតែប៉ុណ្ណោះជាមួយក្លិនឈ្ងុយ និង រសជាតិ ដ៏ឆ្ងាញ់ដែល មានតែមួយ

Mango Mousse

គត់នេះ

នឹងធ្វើអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជារីករាយ

(ទទួលទានហ�ើយចង់ទទួលទានទ�ៀត)។

ក្នុងការទទួលទាន

A delicious smooth mousse
រសជាតិនំដ៏ស្រទន់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់

A French Classic not to miss
រីករាយទទួលទាននំដ៏ប្រណិត
ឆ្ងាញ់ពិសារប្រទេសបារាំង

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!
នំនេះគឺមានការផ្សំឡ�ើងក៏ដូចជាមានការរ�ៀបចំតុបតែងជាមួយ
ស្រទាប់ផ្នែកខាងក្រោមនៃនំដែលធ្វើពីក្រែមពងមាន់សរ

និង

គ្រាប់ Hazelnut ស្ដើង ជាពិសេសនោះ ក៏មាននូវបន្ទះដុំសូកូ

ឡាសរនៅជុំវិញនំសូកូឡាដ៏ទន់ឆ្ងាញ់ និងមានបន្ថែមនូវសំបក
រលោងដែលធ្វើចេញពីសូកូឡាពិសេសផងដែរ។

ទាំងរសជាតិ ភាពស្រស់ស្អាតល្អឥតខ្ចោះ ភាពទាក់ទាញនឹង
រួមទាំងជាប្រភេទនំដែលល្អដាច់គេ ធ្វើអោយនំនេះកា្លយជានំ ដ៏
សែនរ៉ូមែនទិចនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យទិវានៃក្តីស្រលាញ់ ធានាថាអ្នក
នឹងទទួលបាននូវអារម្មណ៍ពិសេសពីនំដ៏ល្អឥតខ្ចោះនេះ!

Louis XV

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.

