
Tort Ślubny
Piękny tort tworzy cudowne wrażenie, ale to jego smak goście będą wspominać przez

lata. Chcemy, by Wasz był jedyny i wyjątkowy. Od smaku, aż po dekorację. 
Dbałość o szczegóły, świeże składniki i indywidualne podejście 

– to recepta na idealny tort ślubny.



Dekoracje tortów

Naked cake, semi naked – inaczej nagi tort, to jeden                   
z najczęściej wybieranych rodzajów. Urzeka swoją 
naturalnością i prostotą. Pięknie prezentuje się zarówno ze 
świeżymi owocami, jak i kwiatami lub zielenią. Idealny nie 
tylko na rustykalne wesela. 

Drip cake – przepiękna dekoracja ze spływającą 
czekoladą lub lukrem. Tort w takim wydaniu może być 
w całości pokryty kremem maślanym lub z przetartymi 
bokami. W połączeniu z kwiatami lub owocami efekt WOW 
gwarantowany!



Wykorzystywane ciasta, kremy i frużeliny wykonujemy sami, używając naturalnych i
świeżych składników - tak, aby nasze wypieki były najwyższej jakości.

Tort z kremem maślanym – dekoracja w tym stylu daje nam 
mnóstwo możliwości. Możemy stworzyć industrialny tort 
z efektem betonu lub delikatny, kremowy tort na wzór 
najmodniejszego Royal Cake. 

 W stylu angielskim – masa cukrowa pozwala nam uzyskać 
niemal każdy kształt. Tort w tym stylu jest elegancki i 
efektowny. 



Najczęściej wybierane smaki:
Ciasto waniliowe z kremem śmietankowym i frużeliną malinową

Ciasto czekoladowe z kremem śmietankowym i świeżymi owocami
Ciasto waniliowe z kremem śmietankowym, lemon curdem i bezą

Ciasto czekoladowe z kremem śmietankowym, kokosową bezą i frużeliną porzeczkową
Ciasto czekoladowe z kremem czekoladowym i frużeliną wiśniową

Biszkopt orzechowy z kremem czekoladowym
Biszkopt nasączony likierem kawowym (lub samą kawą), krem śmietankowy i czekolada

Nasze smaki:
Ciasto:
-czekoladowe
-waniliowe
-biszkopt
-beza/beza kokosowa
-biszkopt orzechowy

Krem:
-śmietankowy na bazie 
mascarpone
-czekoladowy
-kokosowy
-tof
-oreo

Dodatki:
-wiśnie
-frużelina wiśniowa/malinowa/z 
czarnej porzeczki
-ananasy
-świeże owoce leśne (sezonowo)
-kajmak
-lemon curd



Ceny
Nie stosujemy przelicznika wagowego. Każdy z naszych tortów jest rękodziełem i jest wyceniany

indywidualnie. Cena za porcję to około 10 do 14 zł.

Degustacja
Zapraszamy do wypróbowania wybranych smaków tortów.            

W ramach degustacji możliwe jest przygotowanie do trzech wersji makowych, każdy w cenie 10 złotych. W
przypadku wyboru naszych usług, opłata za degustację odliczana jest od kwoty zamówienia.


