
 
 

TORTY 
 Klasyczne 

 

 

 

 Ø 18 cm / Ø 22 cm 

Wspaniała malina 

Jasny biszkopt, słodko-kwaśny krem z serka cream cheese, 

elegancko udekorowany malinami, wspaniały różowy kolor ombre 

165 zł. / 205 zł. 

Elegancka borówka 

Biszkopt brownie, śmietankowy krem z serka mascarpone, 

bogato udekorowany borówkami, ładny niebieski kolor ombre 

165 zł. / 205 zł. 

Czekolada z pomarańczą 

Czekoladowy biszkopt, czekoladowy krem z serka mascarpone, 

pomarańczowa konfitura z rumem, aromatem cynamonu i skórki 

pomarańczowej. Udekorowany kawałkami ciastek Oreo, czekolady, 

migdałami itd. Do dekoracji można dodać miniaturkę whisky 

185 zł. / 225 zł. 

Kosmos 

Czekoladowy biszkopt, czekoladowy krem z serka mascarpone, 

owocowa konfitura (na wybór), udekorowany planetami, gwiazdami 

itd. 

185 zł. / 225 zł. 

Snickers 

Czekoladowy biszkopt, ręcznie robiony karmel, czekoladowy krem z 

serka mascarpone, udekorowany słonymi orzeszkami, czekoladowy 

kolor 

165 zł. / 205 zł. 

Truskawka w czekoladzie 

Czekoladowy biszkopt, czekoladowy krem z serka mascarpone, 

udekorowany truskawkami w czekoladzie, czekoladowy kolor 

165 zł. / 205 zł. 

Pomarańczowa marchewka 

Marchewkowy biszkopt z daktylami i nutą skórki pomarańczowej, 

krem z serka cream cheese,  pomarańczowa konfitura, udekorowany 

bakaliami, orzechami włoskimi 

165zł. / 205 zł. 

Red Velvet 

Biszkopt Red Velvet, truskawkowa konfitura, krem z serka 

mascarpone, udekorowany truskawkami i malinami, biały kolor 

175 zł. / 215 zł. 



 
 

Wegańskie 

 

Skomponuj swój tort 
 

BISZKOPT KREM DRIP DODATKI DEKORACJA 

czekoladowy mascarpone czekoladowy owoce owoce 

brownie cream cheese biały bakalie bezy 

jasny kokosowy kolor orzechy kwiaty 

marchewkowy czekoladowy   topper 

red velvet biały   opłatek 

 kolor    

 

Zadzwoń, aby zamówić 517-362-516 

Darmowa dostawa do Gdyni, Gdańska i Sopotu 
Gdynia Chwarzno i Chwarzno-Wiczlino, Gdańsk Kokoszki, Otomin i Kowale – minimalna kwota zamówienia 170 zł.  

Zamówienia na torty przyjmujemy z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni 

Wspaniała malina 

Czekoladowy biszkopt, krem ze śmietanki kokosowej, 

elegancko udekorowany malinami, wspaniały różowy kolor 

165 zł. / 205 zł. 

Elegancka borówka 

Czekoladowy biszkopt, krem ze śmietanki kokosowej, 

bogato udekorowany borówkami, ładny fioletowy kolor 

165 zł. / 205 zł. 

Czekolada z pomarańczą 

Czekoladowy biszkopt, czekoladowy krem ze śmietanki kokosowej, 

pomarańczowa konfitura z rumem, aromatem cynamonu i skórki 

pomarańczowej. Udekorowany kawałkami ciastek Oreo, czekolady, 

migdałami itd. Do dekoracji można dodać miniaturkę whisky. 

185 zł. / 225 zł. 

Snickers 

Czekoladowy biszkopt, ręcznie robiony karmel, czekoladowy krem ze 

śmietanki kokosowej, udekorowany orzeszkami 

165 zł. / 205 zł. 

Bananowa truskawka 

Czekoladowy biszkopt z bananami, czekoladowy krem ze śmietanki 

kokosowej, udekorowany truskawkami 

165 zł. / 205 zł. 

Kosmos 

Czekoladowy biszkopt, czekoladowy krem, owocowa konfitura (na 

wybór), udekorowany planetami, gwiazdami itd. 

185 zł. / 225 zł. 


