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Ronaldo’s 
en fransk  
passion 

frankrikes « pâtisserie »  
har en enorm variationsrike-
dom av eleganta, kreativa  
och smakliga efterrätter.

“
„

Ronaldo’s grund idé med 
konditoriet är att kunna erb-
juda en lockande resa till de 
franska sötsakernas värld.   

att starta ett konditori var 
ett naturligt val för ronaldo 
som har jobbat många år 
som lyxkonditor och bagare i 
olika länder, bland annat för 
en känd fransk hotellkedja  
i saudi arabien och i Usa. 

frankrikes « pâtisserie » har 
en enorm variationsrikedom 
av eleganta, kreativa och 
smakliga efterrätter, bakverk 
och tårtor som passar bra att 
avsluta en måltid med eller 
som en fikatillbehör. 

det är förresten inte så  
konstigt att ett så pass  
matälskande land som  
frankrike i november 2010 
fick sin gastronomi inskriven 
som ett immateriellt kulturarv 
i Unescos världsarvslista. 

vi hos ronaldo’s är glada 
att kunna få förmedla den 
där ljuvliga mångfalden till 
linköpingsborna. här finns 
något för alla smaker, från 
mastiga chokladmoussetårtor 
till lätta citronmarängpajer 
och macarons. 

för att uppnå vår ambition 
och värna om den genuina 
smak och kvalitet så får vi 
hjälp av pierre châtelain, 
en duktig ung konditor från 
frankrike, som bakar från 
grunden enligt de franska 
traditionella metoderna.

våra tårtor och bakverk 
finns varje dag i vår monter. 
vårt sortiment bakas också 
mer än gärna på beställning. 
då kan vi baka och dekorera 
din tårta enligt önskemål.

vi har det du behöver till 
vardag och fest, såsom bröllop, 
dop, student, med mera!



Le Royal  
au chocolat
två tUnnare krispiga  
nötbottnar med en 
flUffig mörkchoklad-
moUsse fylld  
med kokos. 

 013 12 33 33
Till beställningar



Opéra  
framboise
en krämig  
bakelse med  
lager av vaniljkräm, 
hallonsylt  
och choklad.

 013 12 33 33
Till beställningar



Mousse  
au caramel 
en lätt salt karamell-
moUsse på knarrig mörk 
choklad och mandel.

 013 12 33 33
Till beställningar



Chockladpaj
ett sprött krispigt  
pajskal fyllt med en len 
chokladganache garnerad 
med en physalis.

 013 12 33 33
Till beställningar



Délice  
au chocolat

en ljUvlig 
chockladtårta som 
smälter i mUnnen. 
tårtan är gjord 
av flera lager av 
kladdig chockla-
dbotten och mjUk 
chockladmoUsse.

 013 12 33 33
Till beställningar



Citronmarängpaj
ett klassiskt franskt 
bakverk med mördegs-
botten och syrlig  
citronkräm, toppad  
med lite maräng.

 013 12 33 33
Till beställningar



Fraisier
en flUffig och smakfUll 
jordgUbbsbakelse fylld 
med vaniljkräm (crème 
pâtissière), färska 
jordgUbbar, jordUggs-
moUsse, en botten på  
« génoise » och ett lock 
av vit choklad.

 013 12 33 33
Till beställningar



Jordgubbstårta
vaniljkräm med färska 
jordgUbbar pâ en botten 
på sockerkaka.

 013 12 33 33
Till beställningar



Jordgubbpaj 
färska jordgUbbar på 
en botten pâ mördeg 
och mandel.

 013 12 33 33
Till beställningar



Dôme mango  
passionsfrukt 
en vacker och fräsch 
frUkt moUsse med en  

härlig smak av mango 
och passion frUkt, på en 

botten på mördeg garne-
rat med kokosflingor.

 013 12 33 33
Till beställningar



Macarons
en raffinerad  
mandelkaka med dUbbel 
skal med var sin sida om 
ett lager smaksatt  
ganasch eller kräm. 
finns med sjU  
olika smaker.

 013 12 33 33
Till beställningar



 013 12 33 33
Till beställningar

Josephine’s 
tobago cacao  
estate choklad 
här hos ronaldo´s säljer vi 
en högklassik kvalitetscho-
klad gjord av kakaoböner 
från ett plantage i tobago. 
ägaren till plantaget är 
svensk vid nanmn duane 
dove och bor i stockholm. 
kakaobönerna torkas och 
jäser i solen på tobago och 
sckickas sedan i gutesäc-

kar med båt till francois 
pralus, roanne frankrike. 
pralus är en känd fransk 
chokladtillverkare som 
levererar till tre stjärniga 
michelin restauranger. 

innehållsförteckning : 70% 
kakao, socker, kakaomassa, 
sojalecitin.
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storgatan 50, linköping
tel: 013 - 47 48 400

 

sparregatan 3, linköping
tel: 013 - 10 26 66

storgatan 6, linköping
tel: 013 - 123 333

Du är välkommen med beställ-
ningar under våra öppettider 
013 12 33 33

tårtor/bakelser beställes  
helst dagen innan.

vi tar hand om târtbeställnigar om 
samma dag i den mån vi kan.  

vissa tårtor finns endast som  
6, 10 & 12 bitars.

Vid övriga frågor och mer infor-
mation om laktosfritt och gluten-
fritt sortiment ring oss !

 ✆  Viktigt att Veta 
 ViD beställning :


