
Rozmiary  tortów 

 

Średnica   tortu Ilość   porcji 

16cm 10 

20cm 15 

22cm 20 

24 cm 25 

26cm 30 

30cm 40 

34cm 55 

28/18cm 25 

25/25cm 35 

34/25cm 50 

PORCJA ok. 130 gramów. 

Każdy tort wyceniany jest indywidualnie biorąc pod 

uwagę jego wielkość, dekorację oraz termin. 

Podstawa cenowa: 

Smaki tradycyjne: 

Tort Semi Nacked/Okremowany/Drip Cake-  10 zł/porcja 

Tort w Masie Cukrowej – 12 zł porcja 

 

Smaki Premium: 

Tort premium semi nacked/ okremowany -13zł/porcja 

Tort premium w masie cukrowej- 15 zł/porcja 

 

Tort piętrowy + 50 zł każde piętro  



Rodzaj/opis  

SMAKI PREMIUM 

Owoce Leśne 

 

Czekoladowe biszkopty z kremem straciatella, 

kremem czekoladowym oraz praliną z 

orzechowym laskowych. Wzbogacony musem  

z owoców leśnych oraz chrupką czekoladową. 

 

 

Pistacjowo malinowy 

 

Waniliowe biszkopty z kremem pistacjowym, 

kremem malinowym z musem malinowym oraz 

chrupką migdałową. 

 

 

Ferrero Rocher 

 

 Czekoladowe biszkopty i czekoladowo- 

orzechowe z kremem czekoladowym z orzechami 

laskowymi, praliną z orzecha laskowego oraz 

chrupkę czekoladową 

 



Michałek z wiśniami 

 

 Biszkopty straciatella z kremem śmietankowym i 

kremem michałkowym oraz żelką wiśniową i 

chrupką czekoladową 

. 

 
Białą czekolada z czarną porzeczką 

 

Waniliowe biszkopty z kremem na bazie białej 

czekolady, kremem porzeczkowym i żelką z 

czarnej porzeczki oraz chrupką czekoladową. 

 

 

Mango-marakuja-poziomka 

 

 Waniliowe biszkopty z kremem śmietankowym 

 i poziomkowym, musem marakuja i żelką mango 

oraz chrupką czekoladową. 

 

 

SMAKI TRADYCYJNE 

Bezowy  Cappuccino 

 

Bezy przekładane kremem cappuccino na bazie 

mascarpone  

z prażonymi orzechami  włoskimi. 

 

 

Bezowy z kremem kawowym i wiśniami 

 

Bezy przekładane kremem czekoladowym na 

bazie mascarpone z wiśniami  i konfiturą 

wiśniową 

 

 



Bezowy z mascarpone i owocami 

 

Bezy przekładane kremem na bazie mascarpone ze 

świeżymi owocami sezonowymi. 

(tort sezonowy) 

 

Biała czekolada z truskawkami 

 

Przepyszny tort przełożony kremem 

śmietankowym z serkiem mascarpone i białą 

czekoladą. Z dużą ilością truskawek w środku i na 

zewnątrz.  

( poza sezonem z musem owocowym) 

 
Bounty 

 

Biszkopt czekoladowy, krem budyniowy na 

mleku kokosowym i kokosowa wkładka. 

Wszystko oblane polewą czekoladową. 

 

Brzoskwiniowy Sad 

 

Biszkopt waniliowy oraz orzechowy z 

kremem śmietankowym oraz musem 

brzoskwiniowym, 

 

 

Cappuccino orzechowe z musem jagodowym 

 

Biszkopty straciatella oraz orzechowe z kremem 

cappuccino na bazie mascarpone, wkładką 

cappuccino z orzechami włoskimi oraz musem 

jagodowym. 

 



Ciasto Cuszima z musem 

truskawkowym 

 

Ciemny biszkopt z kremem waniliowym, 

musem truskawkowym z delicjami, ptasim 

mleczkiem truskawkowym oraz galaretką. 

 

 

Ciasto czekoladowe z kremem 

krakersowym i solonym karmelem  

 

Biszkopty czekoladowe z kremem 

krakersowym oraz dużą ilością karmelu. 

 

Ciasto Dynastia 

 

Ciasto czekoladowe, kokosowe i waniliowe  

z musem brzoskwiniowym, kremem 

śmietankowym z dodatkiem brzoskwiń. 

 
Ciasto szpinakowe z jagodami 

 lub malinami 

 

Biszkopt szpinakowy, z kremem śmietankowym 

na bazie mascarpone oraz musem malinowym lub 

jagodowym. 

  



Cytrynowo jagodowy 

 

Waniliowe biszkopty z musem jagodowym. 

Lemon curd, krem cytrynowy, krem jagodowy i 

beza. 

 

Czarny Las 

 

Czekoladowe biszkopty z kremem 

śmietankowym na mascarpone z kawałkami 

czekolady  i wiśniami. Dekorowane kremem, 

wisienkami czekoladą. 

 

Czekoladowo – orzechowy 

 

Biszkopt czekoladowy i orzechowy z kremem 

orzechowym i  czekoladowym. 

 

Czekoladowo- miętowy z musem 

truskawkowym 

 

Biszkopt czekoladowy z krem miętowym  

i czekoladowym oraz  musem  

truskawkowym. 

 

 



Czekoladowo orzechowy z karmelem 

 

Biszkopty czekoladowe i orzechowe z kremem 

karmelowym  i warstwą chrupiących orzeszkó1) w 

karmelu. 

 

Czekoladowo-jagodowy 

 

Delikatne czekoladowe biszkopty przełożone  

kremem śmietankowym i jagodowym, z 

musem jagodowym i borówkami.  

( poza sezonem z musem owocowym) 

 

Czekoladowo-malinowy 

 

Czekoladowe biszkopty przekładane 

delikatnym kremem śmietankowym, 

czekoladowym i malinowym z musem 

malinowym i malinami, dekorowane czekoladą 

i świeżymi owocami. 

( poza sezonem z musem owocowym) 

 

Czekoladowy z nutellą i bananami 

 

Ciasto czekoladowe przekładane kremem 

czekoladowym z warstwą nutelli i bananami. 

 



Jamajka 

 

Biszkopt czekoladowy z warstwą bananową w 

galaretce  z kremem śmietankowym straciatella, z 

serkiem mascarpone. 

 

 Kinder Bueno z musem truskawkowym 

 

 

Mocno czekoladowe blaty przekładane kremem 

bueno, z musem truskawkowym.  

 

Malinowa chmurka 

 

Delikatne, puszyste ciasto na waniliowym 

biszkopcie, z musem malinowym i kremem 

śmietankowym, pokryte delikatną, kruchą bezą. 

 

 

 Marzenie 

 

Waniliowy biszkopt z konfiturą z wiśni/jagód, 

kremem z białej czekolady na mascarpone, 

kremem pralinowym z nutellą oraz chrupiącą bezą. 

 

 



 Milkiway z musem malinowym 

 

Czekoladowe biszkopty przekładane pyszną 

masą na bazie mascarpone z kawałkami 

batoników milkiway oraz musem malinowym. 

 
Owocowy Raj 

 

Waniliowe i czekoladowe biszkopty przekładane 

pysznym kremem na bazie mascarpone i świeżymi 

owocami sezonowymi. Dekorowany owocami i 

czekoladą. 

  

Princessa z tofii 

 

Lekkie ciasto kokosowe, delikatny krem 

budyniowy i mascarpone, toffi i chrupiące 

wafelki. 

 

 
 

Rafaello Malinowe 

 

Biszkopty kokosowe przekładane kremem 

kokosowym i budyniowym z musem malinowym  

i chrupką czekoladową. 

 

Straciatella  owocowa  

 

Delikatny biszkopt czekoladowy z kremem 

straciatella z kawałkami czekolady na bazie 

mascarpone oraz owocami sezonowymi 

( poza sezonem z musem owocowym) 

 



Śmietankowy z czekoladą 

 

Czekoladowe biszkopty z potrójnym 

musem czekoladowym, na bazie czekolady 

gorzkiej, mlecznej i białej. 

 

Śmietankowy z malinami 

 

 

Delikatny torcik  śmietankowy na 

waniliowych biszkoptach  z  mascarpone i  

malinami. 

(poza sezonem z musem malinowym) 

 

 

Tiramisu 

 

Puszyste biszkopty nasączone kawą przekładane 

kremem i biszkopcikami w kawie  

 
 

Tort  malinowe  oreo 

 

Ciasto czekoladowe z kremem malinowym, 

kremem oreo i musem malinowym. 

 



 

Tort Firmowy 

 

Biszkopt kakaowy, orzechowy i kokosowy z 

kremem na bazie gorzkiej czekolady i wiśniami 

oraz kremem cappuccino.  

 

Tort z masłem orzechowym 

Ciasto czekoladowe,  masło orzechowe, chrupka 

warstwa  czekoladowa  i  krem karmelowy. 

 

Wiśniowa fantazja 

 

Ciasto czekoladowe z wiśniami w galaretce, z 

kremem na bazie gorzkiej czekolady i kremem 

śmietankowym z wiśniami. 

 


