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Tort nr 1 *
Wersja dla dziewczynek z różowymi dodatkami.
Powyżej 2,5 kg tort wykonywany jest w kształcie
prostokąta. Maksymalne zamówienie wynosi 3 kg.

Tort nr 2
Wersja dla chłopców z niebieskimi dodatkami.
Powyżej 2,5 kg tort wykonywany jest
w kształcie prostokąta.

Tort nr 3
Możliwość zamówienia w niebieskiej kolorystyce.
Tort wykonywany wyłącznie o wadze 2 kg, 3 kg
lub 4 kg. Topper dodatkowo płatny.

* figurka dodatkowo płatna

Tort nr 4

Powyżej 2,5 kg tort wykonywany
w kształcie prostokąta. Istnieje możliwość
wykonania napisu.

Tort nr 5 *

Tort z masy cukrowej.
Minimalne zamówienie wynosi 3 kg.
Maksymalne zamówienie wynosi 5,5 kg.

Tort nr 6
Maksymalne zamówienie 2,4 kg.
Wzór nakładki i kolor wstążki (biały,
błękitny lub różowy) do wyboru.
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Tort nr 7
Minimalne zamówienie 2,5 kg,
maksymalne 5 kg.
Nakładka i kolor wstążki (biały, błękitny
lub różowy) do wyboru.

Tort 8
Tort z masy cukrowej.
Minimalne zamówienie 2,5 kg, maksymalne 5,5 kg.
nakładki do wyboru
8a

8b

Tort 9

Maksymalne zamówienie wynosi 2,2 kg.

Tort 10
Wersja dla chłopców
z niebieskimi dodatkami.
Minimalne zamówienie 2,5 kg,
maksymalne 5,5 kg.

Tort 11
Wersja dla dziewczynek
z różowymi dodatkami.
Minimalne zamówienie 2,5 kg,
maksymalne 5,5 kg.

Tort 12 1)
Wersja dla chłopców
z niebieskimi dodatkami.
Minimalne zamówienie 2 kg,
maksymalne 5,5 kg.

Tort 13 *
Powyżej 2,4 kg tort wykonywany
w kształcie prostokąta.

Tort 14 1)

Wersja dla chłopców
z niebieskimi dodatkami.
Minimalne zamówienie 2 kg,
maksymalne 5 kg.

* figurka dodatkowo płatna
Tort nie jest wykonywany w smaku jogurtowym, czekoladowo-malinowym i czekoladowym z chrupką

1)

Topper 1
Wymiary: 170,6 mm x 180,3 mm

Topper 2
Wymiary: 197 mm x 180 mm

Smaki tortów z naszej cukierni
to bogata oferta składników, z których przygotowujemy na Państwa życzenie nasze torty.
Poniżej przedstawiamy listę kompozycji, która pomoże Państwu dokonać wyboru.

Torty na bitej śmietanie
ŚMIETANKOWY

jasny biszkopt przełożony lekką bitą śmietaną

JOGURTOWY

jasny biszkopt przykryty musem z dodatkiem śmietany, jogurtu, malin i truskawek

WIŚNIOWY

ciemny biszkopt otulony bitą śmietaną z dodatkiem wiśni

ROZKOSZ
PORZECZKOWA

ciemny biszkopt przełożony ganaszem czekoladowym i nadzieniem z czarnej
porzeczki oraz bitą śmietaną z dodatkiem czarnej porzeczki

PORZECZKOWA
FINEZJA

jasne biszkopty przełożone galaretką porzeczkową oraz musem z białej
czekolady z dodatkiem porzeczki

ŚMIETANKOWY
Z OWOCAMI

jasny biszkopt przełożony bitą śmietaną z owocami
(owoce w zależności od pory roku)

CZEKOLADOWA
WIŚNIA

spód czekoladowy przełożony bitą śmietaną połączoną z mleczną czekoladą
z dodatkiem kawałków orzechów laskowych, na nim ułożony jasny biszkopt
udekorowany śmietaną z wiśniami w żelu

CHRUPIĄCA
CZEKOLADA

jasne biszkopty przełożone ganaszem czekoladowym z chrupiącymi kuleczkami,
na wierzchu warstwa śmietany z kolorowymi kuleczkami owocowymi
GANASZ - śmietana połączona z czekoladą /ciemną lub jasną/

EGZOTYCZNOOWOCOWY

jasne biszkopty przełożone bitą śmietaną z dodatkiem owoców
ananasa i cytryny oraz z dodatkiem pomarańczowych żelowych kulek

EGZOTYCZNY

jasne biszkopty przełożone bitą śmietaną
z dodatkiem owoców ananasa i cytryny

ŚMIETANKOWOKAKAOWY

jasne biszkopty przełożone śmietaną z dodatkiem czekolady

MALINOWOCZEKOLADOWY

ciemny biszkopt otulony warstwą ganaszu kakaowego oraz
musem malinowym, wykończony śmietaną z dodatkiem wiórków kakaowych

ROZKOSZNE
MANGO

jasne biszkopty przełożone bitą śmietaną połączoną z kremem z białej czekolady
z dodatkiem kawałków mango

CZEKOLADOWY
Z CHRUPKĄ

ciemne biszkopty przełożone delikatnym czekoladowym kremem
i chrupiącą ciasteczkowo-czekoladową chrupką

Torty kremowe
CYTRYNOWY

jasny biszkopt przełożony kremem russel z dodatkiem świeżego soku z cytryny

PISTACJA

jasne biszkopty, w tym jeden z makiem, przełożone kremem
z kawałkami pistacji

Nie znalazłaś/eś w katalogu tego wymarzonego wypieku? Przyjdź do nas z własnym pomysłem,
zdjęciem lub inspiracją, a my zrobimy specjalnie dla Ciebie Twój wyjątkowy tort! :)
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