Torty na wyjątkowe okazje
Smaki tortów – standardowe
1. Mus z mlecznej czekolady z nadzieniem porzeczkowym z chrupiącą czekoladową
warstwą, na jasnym spodzie
2. Mus z białej czekolady z nadzieniem truskawkowym, na delikatnym biszkopcie

3. Orzech laskowy z nadzieniem waniliowym z dodatkiem praliny, na jasnym
biszkopcie
4. Mus z karmelową czekoladą z nadzieniem mango – marakuja, na biszkopcie
migdałowym z warstwą chrupiącej, orzechowej praliny
5. Mus z czekoladą deserową, żelką wiśniową i z kawałkami wiśni na ciemnym

biszkopcie

Wielkości Tortów
formy okrągłe/ torty musowe (z cienkim biszkoptem w polewie czekoladowej)
• 1,5 kg - Ø 20cm – 10 porcji
• 2,kg Ø 23 cm 14 – 16 porcji
• 2,5kg Ø 26 cm 18 – 20 porcji
formy kwadratowe
• 3,5 kg – 24cm / 24cm z dekoracją z serduszkami
• 4,5 kg – 28 cm / 28 cm z dekoracją z serduszkami

17zł za porcję
• cena zawiera podstawową dekorację okazjonalną wraz ze złotym napisem
Torty zdobione
w kremie maślanym
18zł/ porcja(minimalna ilość to 15 porcji)

Słodki Bufet
Monoporcje
Mini torciki z belgijskiej czekolady - półkula
15 sztuk
Deser w kształcie loda w białej matowej polewie - owoce lasu w czekoladzie
10 sztuk
Ptysie - Petit Choux - o smaku mango
10 sztuk
Bezy pavlova - z owocami sezonowymi
15 sztuk
Musy - kibder bueno
15 sztuk

Koszt przygotowania „słodkiego bufetu” 65 sztuk
600 PLN

Słodki Bufet
Monoporcje i Ciasta
Mini torciki z belgijskiej czekolady - półkula
15 sztuk
Mini Serniczki Mascarpone z cynamonem
10 sztuk
Bezy pavlova - z owocami sezonowymi
15 sztuk
Musy – kinder bueno
15 sztuk
Sernik Tradycyjny
16 porcji (forma okrągła)
Tarta cytrynowa z bezą włoską
16 porcji (forma okrągła)

Koszt przygotowania „słodkiego bufetu” 87 sztuk
759 PLN

Ciasta tradycyjne
Produkt

Cena za porcję

Iloś5 c5 porcji

Sernik Tradycyjny

7,00

1 blacha/ 80 porcji
lub okrągła forma/ 16 porcji
2,3kg

Szarlotka

6,50

1 blacha/ 80 porcji
lub okrągła forma/ 16 porcji

Brownie

6,50

1 blacha/ 80 porcji
lub okrągła forma/ 16 porcji

Sernik New York

8,00

Kinder Bueno
Torcik

15,00

Tarta z czekoladą i malinami

8,00

Tarta cytrynowa z bezą

7,00

Tarta z wiś5 niami

7,50

Tarta śezonowa z owocami

8,00

16/ okrągła forma
16/okrągła forma
16/ okrągła forma
16/ okrągła forma
16/ okrągła forma

16/ okrągła forma

Ciasta wegańskie
Produkt

Cena za kg

Iloś5 c5 porcji

Tarta czekoladowa na mleku
kokośowym z jez0 ynami

100zł

ok.1kg
10 porcji

Mono porcje – muś z deśerowej,
belgijśkiej czekolady z chilli i
malinami, ozdobione brązowym
zamśzem

17zł

120g
min. 8 śztuk

Torcik owoce laśu
wegan5 śki / z opcją bez glutenu

190zł

1,50 kg
12 porcji

* na życzenie możemy przygotować ciasta bez użycia produktów zawierających gluten

