Oferta Weselna
Rodzaje tortów weselnych
Tort musowy
Tort bez polewy - „Naked Cake”
Tort z mini torcikami
Tort w kremie masś lanym lub sś mietanowym
Smaki Tortów

 Mus z mlecznej czekolady z nadzieniem porzeczkowym z chrupiącą czekoladową warstwą, na





spodzie brownie
Mus z białej czekolady z zż elką jezż ynową i kawałkami malin, na spodzie brownie
Orzech laskowy z nadzieniem waniliowym z dodatkiem praliny i nugatu, na spodzie brownie
Mus z czekoladą deserową i zż elką wisś niowo porzeczkową z kawałkami wisś ni, na ciemnym
biszkopcie
Mus z karmelową czekoladą z nadzieniem mango – marakuja, na biszkopcie migdałowym z
warstwą chrupiącej, orzechowej praliny
Transport Ciast i Tortów

Koszt dowozu wypiekoś w – 3zł/ km
Dowoś z na terenie Troś jmiasta – 50zł
Koszt tortu weselnego
 Tort bez polewy - „Naked Cake” - 14zł/ porcja
 Tort pokryty kremem sś mietanowym – 15zł/ porcja
 Tort pokryty kremem masś lanym – 16zł/ porcja
 Tort z mini torcikami- 15zł/ porcja plus tort do pokrojenia przez parę młodą od 150zł
Ceny zawierają podstawową dekorację z kwiatoś w lub owocoś w.
Indywidualne projekty podlegają osobnej wycenie.
Torty weselne przygotowujemy od 50porcji.
Termin składania zamówień
1 miesiąc przed datą uroczystosś ci zamoś wienia prosimy przesyłacś na:
kontakt@zulawskiewypieki.pl

Ciasta tradycyjne

Produkt

Cena za porcję

Ilosś cś porcji

Sernik Tradycyjny

5,00

1 blacha/ 80 porcji
lub okrągła forma/ 16 porcji

Szarlotka

4,50

1 blacha/ 80 porcji
lub okrągła forma/ 16 porcji

Brownie

4,50

1 blacha/ 80 porcji
lub okrągła forma/ 16 porcji

Sernik New York

7,50

16/ okrągła forma
120zł (całosś cś)

Kinder Bueno

10,00

16/okrągła forma
(ok. 2kg)- 150zł

Tarta z czekoladą i malinami

6,50

16/ okrągła forma
104zł

Tarta cytrynowa z bezą

6,50

16/ okrągła forma
104zł

Tarta z wisś niami

6,50

16/ okrągła forma
104zł

Tarta sezonowa

7,00

16/ okrągła forma

Ciasta wegańskie
Produkt

Cena za kg

Ilosś cś porcji

Sernik jaglany z kokosem
i czekoladą

120zł

1,5kg
14 porcji

Tarta czekoladowa na mleku
kokosowym z jezż ynami

70zł

ok.1kg
14 porcji

Mono porcje – mus z deserowej,
belgijskiej czekolady z chilli i
malinami, ozdobione brązowym
zamszem

15zł

120g
min. 8 sztuk

Szarlotka weganś ska z
kruszonką z płatkoś w owsianych

100zł

1,8kg
16 porcji

* na życzenie możemy przygotować ciasta bez użycia produktów zawierających gluten

Lody tradycyjne
Produkt

Opis

Cena za osobę

Ilosś cś porcji

Cena za transport

Lody tradycyjne

6 smakoś w

18 zł*

Bez Limitu

3 zł/km

➢ Lody serwowane z retro lodziarni przez profesjonalną obsługę przez ok. 2 godziny.
➢ *Minimalna ilosś cś osoś b 100.

Polecane smaki

Słony karmel
Wanilia Madagaskar
Snikers
Jogurt naturalny z owocami
Czekolada belgijska
Maskarpone z truskawkami
Kinder Bueno
Palone Masło
Truskawka
Arbuz - sorbet
Mango - sorbet

