TORTY

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą tortów naszej Firmy.
Z pewnością każdy, niezależnie od okazji, znajdzie tu coś dla siebie.
Proponujemy zarówno torty klasyczne – kremowe, jak i torty z bitą
śmietaną, serkiem mascarpone, torty bezowe i oczywiście torty
lodowe-bezowe.
Tradycyjne składniki tortów jak czekolada, orzechy, bita śmietana
i świeże owoce uzupełniają dodatki mniej popularne jak choćby
orzechy pistacjowe, wiśnie czy kajmak.

W stałej ofercie około 20 rodzajów tortów o różnej wielkości:

TORTY MAŁE – o wadze ok. 1 kg,

idealne do podzielenia na 6 do 8 porcji

TORTY ŚREDNIE – o wadze ok. 1,5 kg,

TORTY
TRADYCYJNE

str. 1 – 7

TORTY
BEZOWE

str. 7 – 9

można podzielić na 10 do 12 porcji

TORTY DUŻE – o wadze ok. 2 kg,

z łatwością dzielą się na 16 do 18 porcji
(podział wagowy nie dotyczy tortów bezowych)

Na zamówienie wykonujemy również torty większe
oraz torty na specjalne okazje:

CHRZEST, KOMUNIA, WESELE, URODZINY, ROCZNICE.
Rodzaj i formę zdobienia (owoce, ozdoby cukrowe, figurki żelowe, opłatki)
dopasowujemy do zamówienia Klienta.
Wykonujemy także napisy okolicznościowe (długość uzależniona od wielkości tortu).

TORTY
LODOWO-BEZOWE

str. 9 – 10

TORTY
na ZAMÓWIENIE

str. 10 – 15

TORTY
WESELNE

str. 16 – 19

TORT Y TR ADYC Y JN E
Dekoracja
owocowa*

Dekoracja
czekoladowa*

TORT WĘGIERSKI

TORT ŚMIETANOWY

czekoladowy z wiśniami
i mascarpone

z truskawkami

Delikatny biszkopt waniliowy nasączony ponczem
bez dodatku alkoholu, przełożony puszystą
bitą śmietaną i specjalnie przygotowanymi
truskawkami w żelu. Tort obsypany jest wiórkami
kokosowymi i bogato przybrany na wierzchu
świeżymi, sezonowymi owocami lub dekoracjami
czekoladowymi.*
Tort ten polecamy na Kinderbale ze względu
na brak zawartości alkoholu oraz jako lekki deser,
który możecie Państwo podać nawet
po sutym posiłku.
Ale uwaga, jest to deser smakowity i lekki
– może trzeba przewidzieć dokładki?
Dekoracja
owocowa*

Dekoracja
czekoladowa*

tort mały

tort średni

tort duży

52,00

78,00

103,00

NA ZAMÓWIENIE: TORT SPECJALNY
okrągły ze standardową dekoracją
lub okolicznościowym napisem

59,00 / kg

waga: 2, 3 lub 4 kg

TORT SZWARCWALDZKI

Lekki biszkopt czekoladowy nasączony wiśniowym
ponczem z dodatkiem likieru, przełożony mocno
czekoladowym kremem mascarpone, w którym
zatopione zostały soczyste wiśnie.
Boki tortu obsypane są wiórkami
ciemnej czekolady, wierzch przybrany
gwiazdkami kremu i wiśniami.
Jest to tort raczej ciężki, sycący, o mocnym,
zdecydowanym smaku wiśni, czekolady i alkoholu
– polecany jako „danie główne”, które
można podać na podwieczorek.
Szybko znika z patery, gdyż wszystkim smakuje.
Zawiera dość dużo alkoholu,
przeznaczony głównie dla dorosłych.

czekoladowo-śmietanowy
z wiśniami

tort mały

tort średni

tort duży

60,00

90,00

119,00

NA ZAMÓWIENIE: TORT SPECJALNY
okrągły ze standardową dekoracją
lub okolicznościowym napisem

65,00 / kg

waga: 2, 3 lub 4 kg

TORT ANGIELSKI

czekoladowy z Cointreau,
pomarańczami i mascarpone
Ciemny tort czekoladowy, nasączony ponczem
z dodatkiem oryginalnego likieru Cointreau,
przełożony czekoladowym kremem mascarpone
z dodatkiem prażonych pomarańczy oraz tego
samego likieru Cointreau. Tort oblany jest warstwą
ciemnej, błyszczącej czekolady a jego unikalną
dekorację stanowi owoc Physalis alkekengi.

Lekki biszkopt czekoladowy
nasączony wiśniowym ponczem
z dodatkiem alkoholu, przełożony puszystą
bitą śmietaną oraz soczystymi wiśniami.
Boki tortu obsypane są wiórkami ciemnej
czekolady a wierzch wykończony świeżymi,
sezonowymi owocami lub gwiazdkami
bitej śmietany i wiśniami zatopionymi
w gęstym musie wiśniowym.

Tort dla smakoszy, stanowi bardzo oryginalne
połączenie ciemnej czekolady i aromatycznych
pomarańczy, których smak podkreśla
wspaniały likier Cointreau.
Polecamy szczególnie na jesienne
i zimowe spotkania w gronie bliskich,
w tym świąteczne przyjęcia.

Tort polecamy jako lekki,
ale o dość zdecydowanym wiśniowym smaku,
wspartym dodatkiem likieru wiśniowego.

Raczej dla osób dorosłych.

tort mały

tort średni

tort duży

tort mały

tort średni

tort duży

52,00

78,00

103,00

58,00

87,00

115,00

NA ZAMÓWIENIE: TORT SPECJALNY
okrągły ze standardową dekoracją
lub okolicznościowym napisem

NA ZAMÓWIENIE: TORT SPECJALNY
okrągły ze standardową dekoracją
lub okolicznościowym napisem

59,00 / kg

63,00 / kg

waga: 2, 3 lub 4 kg

1

TORT Y T R A D YC Y JNE

waga: 2, 3 lub 4 kg

*Dekoracje tortów mogą odbiegać od przedstawionych na zdjęciach.
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TORT Y TR ADYC Y JN E

TORT POZIOMKOWY

TORT TRUFLOWY

z kremem mascarpone

Delikatny biszkopt waniliowy nasączony ponczem
z dodatkiem niewielkiej ilości alkoholu, przełożony
kremem waniliowym sporządzonym na bazie
mascarpone oraz aromatycznymi poziomkami.
Boki tortu obsypane są płatkami migdałowymi
a wierzch wykończony poziomkami zatopionymi
w galaretce malinowej.
Delikatny, unikalny smak tego tortu
przywoła wspomnienie lata.
Polecamy dla wszystkich.

z rumem, czekoladą i orzechami

tort mały

tort średni

tort duży

58,00

87,00

115,00

NA ZAMÓWIENIE: TORT SPECJALNY
okrągły ze standardową dekoracją
lub okolicznościowym napisem

63,00 / kg

waga: 2, 3 lub 4 kg

TORT MAKOWO-KAWOWY

Ciemny biszkopt czekoladowy nasączony ponczem
z dodatkiem rumu. Przełożony masą sporządzoną
z kremu czekoladowego na bazie kremu
karpatkowego, z dodatkiem orzechów włoskich,
tartej czekolady i rumu. Obsypany dwoma
rodzajami tartej czekolady: białą i ciemną,
udekorowany gwiazdkami kremu czekoladowego
i orzechami włoskimi.
Należy do tortów cięższych, bogatych
w składniki, sycących. Na spotkaniu przy kawie
może stanowić samodzielne danie.
Zawiera sporą ilość alkoholu.
Głównie dla osób dorosłych.

90,00

119,00
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tort mały

tort średni

tort duży

58,00

87,00

115,00

NA ZAMÓWIENIE: TORT SPECJALNY
okrągły ze standardową dekoracją
lub okolicznościowym napisem

65,00 / kg

63,00 / kg

TORT Y T R A D YC Y JNE

103,00

NA ZAMÓWIENIE: TORT SPECJALNY
okrągły ze standardową dekoracją
lub okolicznościowym napisem

59,00 / kg

waga: 2, 3 lub 4 kg

Dla wszystkich.

NA ZAMÓWIENIE: TORT SPECJALNY
okrągły ze standardową dekoracją
lub okolicznościowym napisem
waga: 2, 3 lub 4 kg

78,00

Klasyczny już deser włoskiego pochodzenia,
który u nas zdobywa coraz większą popularność.
Lekki a zarazem esencjonalny, świetny jako
zakończenie eleganckiego posiłku.

Smakuje przede wszystkim osobom dorosłym
i dla nich szczególnie ten tort polecamy.

60,00

52,00

Delikatny biszkopt waniliowy nasączony
esencjonalną włoską kawą z dodatkiem likieru
amaretto i przełożony lekką masą waniliową
sporządzoną na bazie żółtek i włoskiego serka
mascarpone. Wierzch i boki tego tortu, jak każe
receptura, obsypane są sproszkowaną czekoladą.

Tort ten popularny jest zwłaszcza jesienią i zimą
a szczególnie zaś w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
kiedy tradycją jest spożywanie deserów
zawierających mak.

tort duży

tort duży

z mascarpone

Tort składający się z trzech warstw biszkoptu
makowego, nasączony pączem z alkoholem,
przełożony kremem mascarpone z dodatkiem
mocnej kawy. Wykończony jest kremem
i prażonymi płatkami migdałowymi.

tort średni

tort średni

TORT TIRAMISU

z mascarpone i migdałami

tort mały

tort mały

waga: 2, 3 lub 4 kg

*Dekoracje tortów mogą odbiegać od przedstawionych na zdjęciach.
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TORT Y TR ADYC Y JN E

TORT TIRAMISU

TORT CZEKOLADOWY
z CIASTECZKAMI OREO

z mascarpone
i malinami

Delikatny biszkopt waniliowy nasączony
esencjonalną włoską kawą z dodatkiem likieru
amaretto, przełożony lekką masą waniliową
sporządzoną na bazie żółtek
i serka mascarpone oraz soczystymi malinami.
Boki i wierzch tortu obsypane są sproszkowaną
czekoladą, wierzch stanowi dekoracja ze świeżych
malin lub posypka z malin liofilizowanych*.
Klasyczny deser włoskiego pochodzenia,
w niebanalnym wydaniu.
Lekki a zarazem esencjonalny i wyrazisty,
świetny jako zakończenie eleganckiego posiłku.

i mascarpone

tort mały

tort średni

tort duży

60,00

90,00

119,00

NA ZAMÓWIENIE: TORT SPECJALNY
okrągły ze standardową dekoracją
lub okolicznościowym napisem

65,00 / kg

waga: 2, 3 lub 4 kg

Biszkopt mocno czekoladowy przekładany
puszystą masą przygotowaną na bazie
serka mascarpone, w której zatopione
są ciasteczka Oreo.
Tort wykończony jest tym samym kremem
i posypany pokruszonymi ciasteczkami.

tort duży

87,00

115,00

TORT KAJMAKOWY
z kremem
kokosowo-waniliowym

W dekoracji znajdują się również
całe ciastka Oreo.

TORT MALINOWO-JEŻYNOWY

Dla wszystkich.

tort średni

z mascarpone,
malinami i jeżynami

Kruche spody karmelowe
przekładane kremem waniliowo-kokosowym
sporządzonym na bazie karpatki.
Boki tortu obsypane są wiórkami kokosowymi,
wierzch zaś zdobi gruba warstwa słodkiej
polewy kajmakowej.

Delikatny biszkopt waniliowy przekładany
puszystą masą przygotowaną na bazie serka
mascarpone, malinami i jeżynami.
Tort obsypany jest chrupiącymi płatkami
migdałowymi, wierzch stanowi dekoracja
ze świeżych owoców sezonowych lub dekoracja
czekoladowa.

Oryginalny, szlachetny smak,
aczkolwiek dość słodki.

Lekka i świeża kompozycja zyska uznanie zarówno
podczas nieformalnych spotkań przy kawie
i jako zwieńczenie przyjęcia.

Przeznaczony zarówno dla dorosłych
jak i dla dzieci.

Warto spróbować!

tort mały

tort średni

tort duży

tort mały

tort średni

tort duży

58,00

87,00

115,00

60,00

90,00

119,00

NA ZAMÓWIENIE: TORT SPECJALNY
okrągły ze standardową dekoracją
lub okolicznościowym napisem

NA ZAMÓWIENIE: TORT SPECJALNY
okrągły ze standardową dekoracją
lub okolicznościowym napisem

63,00 / kg

65,00 / kg

waga: 2, 3 lub 4 kg
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TORT Y T R A D YC Y JNE

waga: 2, 3 lub 4 kg

*Dekoracje tortów mogą odbiegać od przedstawionych na zdjęciach.
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TORT Y BEZOW E

TORT BIANCO-NERO

TORT
BEZOWO-CZEKOLADOWY

z mascarpone, brandy
i czekoladą

Na cienkim a zarazem lekkim biszkopcie
waniliowym, nasączonym ponczem z dodatkiem
brandy znajdują się dwie warstwy puszystego
musu czekoladowego sporządzonego na bazie
żółtek, serka mascarpone i brandy.
Pierwsza to warstwa z dodatkiem ciemnej
czekolady, natomiast druga, wierzchnia,
zawiera dodatek czekolady białej.
Boki tortu oblane są ciemną czekoladą.
Niezapomniane wrażenia, delikatność konsystencji
i smaku obu musów czekoladowych
oraz zdecydowany smak i aromat brandy.
Zarówno dla znawców, jak i amatorów.
Warto spróbować!

tort średni

bez dodatku mąki

85,00

TORT BEZOWY
SAN REMO

waniliowy z mascarpone
i żurawinami

Trzy lekkie, kruche bezy przełożone warstwami
mocno czekoladowego, maślanego kremu wzbogaconego dodatkiem alkoholu. Boki tortu obsypane są
płatkami ciemnej czekolady, a wierzch ozdobiony
kremem czekoladowym oraz małymi bezikami.

Polecamy ten tort amatorom
ekstremalnych słodkości.

tort średni

tort duży

52,00

85,00

TORT
BEZOWO-KAWOWY
bez dodatku mąki

bez dodatku mąki

Dwie kruche, delikatne bezy przełożone
lekką masą waniliową sporządzoną na bazie żółtek
i włoskiego serka mascarpone
oraz konfiturą z żurawiny.

Trzy lekkie, kruche bezy przełożone warstwami
mocno kawowego, maślanego kremu wzbogaconego dodatkiem alkoholu. Boki tortu obsypane są
płatkami białej czekolady, a wierzch ozdobiony
kremem kawowym oraz małymi bezikami.

Delikatny i bardzo oryginalny,
zarówno w smaku jak i kolorze.
Niebanalna uczta dla wielbicieli słodkości.

Polecamy ten tort amatorom
ekstremalnych słodkości.
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tort średni

tort duży

tort średni

tort duży

90,00

119,00

52,00

85,00

TORT Y T R A D YC Y JNE i BEZOWE

*Dekoracje tortów mogą odbiegać od przedstawionych na zdjęciach.
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TORT Y LODOW O- BEZOW E

TORT BEZOWO-ŚMIETANOWY

TORT
LODOWO-BEZOWY

z owocami leśnymi
/mrożony/

bez dodatku mąki

Dwie delikatne bezy przełożone warstwami
puszystej bitej śmietany oraz owoców leśnych:
malin, jagód i poziomek. Boki tortu
obsypane są płatkami migdałowymi a wierzch
ozdobiony tymi samymi owocami leśnymi,
które znajdują się wewnątrz tortu.*
Z uwagi na delikatność składników tort ten
sprzedajemy w stanie zamrożonym.
Pyszny, delikatny i wyrafinowany w smaku tort.
Polecamy go zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.

tort mały

tort średni

tort duży

59,00

85,00

110,00

TORT
LODOWO-BEZOWY
Owocowy

bez dodatku mąki

Trzy warstwy lodów:
waniliowe, czekoladowe, sorbet z malin
przełożone dwoma warstwami bezy
i wykończone bitą śmietaną.
Udekorowany malinami, jagodami
oraz wiórkami kokosowymi.*

na zamówienie
tort do 3 kg
Lody śmietankowe z ciasteczkami Oreo
przełożone dwiema warstwami bezy
i wykończone bitą śmietaną.
Udekorowany wiórkami czekoladowymi
oraz ciasteczkami Oreo.
Tort należy przechowywać w zamrażalniku.
Przed podaniem wyjąć i pozostawić
w temperaturze pokojowej na 15-30 minut
lub w lodówce na 30-40 minut. Rozmrożony deser
nie powinien być mrożony ponownie.

TORT
LODOWO-BEZOWY

na specjalne zamówienie
INSPIRACJA
Przykład tortu lodowego na specjalne zamówienie:
trzy warstwy pysznych lodów:
czekolada, pistacja i sorbet z czarnych porzeczek
przełożone podwójną delikatną bezą.
Całość uzupełnia delikatna bita śmietana
obsypana płatkami migdałowymi
oraz maliny, jeżyny i truskawki.*

Zachęcamy do skomponowania tortu lodowego
według własnego uznania – tort taki wyceniamy
zgodnie z cennikiem tortów na zamówienie.

Naprawdę warto spróbować!
Tort należy przechowywać w zamrażalniku.
Przed podaniem wyjąć i pozostawić
w temperaturze pokojowej na 15-30 minut
lub w lodówce na 30-40 minut. Rozmrożony deser
nie powinien być mrożony ponownie.

Tort należy przechowywać w zamrażalniku.
Przed podaniem wyjąć i pozostawić
w temperaturze pokojowej na 15-30 minut
lub w lodówce na 30-40 minut. Rozmrożony deser
nie powinien być mrożony ponownie.

tort średni
ok. 1 kg

tort duży
ok. 1,35 kg

tort mały

tort średni

tort duży

55,00

75,00

59,00

85,00

110,00

TORT Y BE ZOWE i LOD OW O-BEZOWE

99,00/ kg

Dla wszystkich amatorów naszych lodów.
Świetnie nadaje się na różne okazje.
Naprawdę warto spróbować!

Dla wszystkich amatorów naszych lodów.
Świetnie nadaje się na różne okazje.
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79,00/ kg

tort powyżej 3 kg

*Dekoracje tortów mogą odbiegać od przedstawionych na zdjęciach.
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TORT Y NA ZA M ÓW I EN I E

TORT
z AUTEM

TORT
z PSZCZÓŁKĄ

waga ok. 2 kg

waga ok. 2 kg

okazjonalny
na zamówienie

okazjonalny
na zamówienie

Tort z figurką autka,
udekorowany kolorową posypką.
Smaki do wyboru:
ŚMIETANOWY
SZWARCWALDZKI
TIRAMISU
TIRAMISU z malinami
MAKOWO-KAWOWY
MAKOWY z żurawiną
TRUFLOWY
WĘGIERSKI
POZIOMKOWY
ANGIELSKI
MALINOWO-JEŻYNOWY
CZEKOLADOWY z OREO

Tort z figurką pszczółki,
udekorowany kolorową posypką.
Smaki do wyboru:
ŚMIETANOWY
SZWARCWALDZKI
TIRAMISU

145,00
155,00

160,00

Tort z figurką księżniczki,
udekorowany kolorową posypką.
Smaki do wyboru:
ŚMIETANOWY
SZWARCWALDZKI
TIRAMISU

145,00

TIRAMISU z malinami
MAKOWO-KAWOWY
MAKOWY z żurawiną
TRUFLOWY
WĘGIERSKI
POZIOMKOWY
ANGIELSKI
MALINOWO-JEŻYNOWY
CZEKOLADOWY z OREO

155,00

160,00

TORT
z KSIĘŻNICZKĄ

145,00

TIRAMISU z malinami
MAKOWO-KAWOWY
MAKOWY z żurawiną
TRUFLOWY
WĘGIERSKI

155,00

POZIOMKOWY
ANGIELSKI
MALINOWO-JEŻYNOWY
CZEKOLADOWY z OREO

160,00

Tort z figurką myszki,
udekorowany kolorową posypką.
Smaki do wyboru:
ŚMIETANOWY
SZWARCWALDZKI
TIRAMISU

145,00

TIRAMISU z malinami
MAKOWO-KAWOWY
MAKOWY z żurawiną
TRUFLOWY
WĘGIERSKI

155,00

POZIOMKOWY
ANGIELSKI
MALINOWO-JEŻYNOWY
CZEKOLADOWY z OREO

160,00

TORT
z MYSZKĄ

okazjonalny
na zamówienie

okazjonalny
na zamówienie

waga ok. 2 kg

waga ok. 2 kg

Przyjmujemy zamówienia na torty okolicznościowe:
Chrzest, Komunia, Urodziny, Rocznice oraz na Torty Weselne.

11

TORT Y LOD OWO-BEZOW E

Wykonujemy napisy okolicznościowe (długość uzależniona od wielkości tortu).

*Rodzaj i formę zdobienia (owoce, róże cukrowe, figurki żelowe, opłatki) dopasowujemy do zamówienia Klienta.
Niektóre zdobienia tortów okolicznościowych (np. świeże kwiaty) są dodatkowo płatne.
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TORT Y NA ZA M ÓW I EN I E

tort na zamówienie
w niestandardowym
kształcie

tort mały
śmietanowy z truskawkami
na zamówienie

85,00 / kg

85,00 / kg

waga ok. 1,8 kg

waga do 2 kg

tort duży
śmietanowy z truskawkami
na zamówienie

85,00 / kg
waga do 4 kg

TORT
KOMUNIJNY

TORT PIŁKA
okazjonalny
na zamówienie
INSPIRACJA

Przykład tortu w kształcie piłki,
przygotowanego na specjalne zamówienie.
Dodatkową dekorację stanowi
posypka czekoladowa.*

TORT BOISKO
okazjonalny
na zamówienie
INSPIRACJA
Przykład tortu w kształcie boiska piłkarskiego,
przygotowanego na specjalne zamówienie.
Główną dekorację stanowi opłatek
pełniący funkcję murawy
oraz figurki tworzące
prawdziwą drużynę
piłkarską.*

tort na zamówienie
w niestandardowym
kształcie

85,00 / kg

waga ok. 3 kg lub ok. 4,5 kg

w formie księgi
na zamówienie
INSPIRACJA

Przykład tortu komunijnego z dedykacją,
przygotowanego na specjalne zamówienie.
Dekorację stanowią cukrowe elementy,
perłowa posypka cukrowa i opłatek.*
tort na zamówienie
w niestandardowym kształcie i smaku

85,00 / kg

TORT
KOMUNIJNY
okrągły
na zamówienie
INSPIRACJA
Przykład tortu komunijnego z dedykacją,
przygotowanego na specjalne zamówienie.
Dekorację stanowią cukrowe elementy i opłatek.*

tort
na zamówienie

85,00 / kg
waga od 4 kg

Przyjmujemy zamówienia na torty okolicznościowe:
Chrzest, Komunia, Urodziny, Rocznice oraz na Torty Weselne.
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TORT Y n a ZA MÓW IENIE

Wykonujemy napisy okolicznościowe (długość uzależniona od wielkości tortu).

*Rodzaj i formę zdobienia (owoce, róże cukrowe, figurki żelowe, opłatki) dopasowujemy do zamówienia Klienta.
Niektóre zdobienia tortów okolicznościowych (np. świeże kwiaty) są dodatkowo płatne.
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TORT Y W ESEL N E

TORT WESELNY

tort prostokątny
na zamówienie

piętrowy
na zamówienie

85,00 / kg
waga od 4 kg

INSPIRACJA
Przykład tortu weselnego piętrowego,
przygotowanego na specjalne
zamówienie.
Dekoracja z cukrowych róż
oraz wiórków kokosowych.*

TORT Z OKAZJI CHRZTU
z opłatkiem
na zamówienie

tort piętrowy
na zamówienie

TORT ROCZNICOWY

INSPIRACJA

z dedykacją
na zamówienie

Przykład tortu z okazji chrztu,
przygotowanego na specjalne zamówienie.
Dekorację stanowią cukrowe figurki,
świeże owoce i biała czekolada.*

INSPIRACJA
Przykład tortu rocznicowego z dedykacją,
przygotowanego na specjalne zamówienie.
Dekorację stanowią cukrowe kwiaty
i biała czekolada.*

85,00 / kg
waga ok. 10 kg

ZAMÓWIENIA
NA TORTY PIĘTROWE
przyjmowane są
WYŁĄCZNIE w lodziarni
przy ul. Puławskiej 11
w Warszawie.

tort prostokątny
na zamówienie

85,00 / kg
waga od 4 kg

Przyjmujemy zamówienia na torty okolicznościowe:
Chrzest, Komunia, Urodziny, Rocznice oraz na Torty Weselne.
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TORT Y n a ZA MÓW IENIE

Wykonujemy napisy okolicznościowe (długość uzależniona od wielkości tortu).

*Rodzaj i formę zdobienia (owoce, róże cukrowe, figurki żelowe, opłatki) dopasowujemy do zamówienia Klienta.
Niektóre zdobienia tortów okolicznościowych (np. świeże kwiaty) są dodatkowo płatne.
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TORT Y W ESEL N E

TORT WESELNY

TORT WESELNY

INSPIRACJA

INSPIRACJA

piętrowy
na zamówienie

Przykład tortu weselnego piętrowego,
przygotowanego na specjalne
zamówienie.
Dekoracja mieszana - cukrowe kwiaty
oraz wiórki kokosowe.*

piętrowy
na zamówienie

Przykład tortu weselnego piętrowego,
przygotowanego na specjalne zamówienie.
Dekoracja wykonana ze świeżych owoców
sezonowych oraz płatków migdałowych.*

tort piętrowy
na zamówienie

tort piętrowy
na zamówienie

85,00 / kg

85,00 / kg

waga ok. 10 kg

ZAMÓWIENIA
NA TORTY PIĘTROWE
przyjmowane są
WYŁĄCZNIE w lodziarni
przy ul. Puławskiej 11
w Warszawie.

waga ok. 12 kg

ZAMÓWIENIA
NA TORTY PIĘTROWE
przyjmowane są
WYŁĄCZNIE w lodziarni
przy ul. Puławskiej 11
w Warszawie.

Przyjmujemy zamówienia na torty okolicznościowe:
Chrzest, Komunia, Urodziny, Rocznice oraz na Torty Weselne.

17

TORT Y WE SELNE

Wykonujemy napisy okolicznościowe (długość uzależniona od wielkości tortu).

*Rodzaj i formę zdobienia (owoce, róże cukrowe, figurki żelowe, opłatki) dopasowujemy do zamówienia Klienta.
Niektóre zdobienia tortów okolicznościowych (np. świeże kwiaty) są dodatkowo płatne.
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TORT WESELNY
piętrowy
na zamówienie
INSPIRACJA
Przykład tortu weselnego piętrowego,
przygotowanego na specjalne zamówienie.
Unikalna dekoracja wykonana została
ze świeżych kwiatów i perłowej
posypki cukrowej.*

tort piętrowy
na zamówienie

85,00 / kg

waga ok. 10 kg
+ dopłata za kwiaty

ZAMÓWIENIA
NA TORTY PIĘTROWE
przyjmowane są
WYŁĄCZNIE w lodziarni
przy ul. Puławskiej 11
w Warszawie.

Przyjmujemy zamówienia na torty okolicznościowe:
Chrzest, Komunia, Urodziny, Rocznice oraz na Torty Weselne.
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TORT Y WE SELNE

Wykonujemy napisy okolicznościowe (długość uzależniona od wielkości tortu).

www.grycan.pl

