
Rozmiary  tortów 

 

 

Średnica   tortu Ilość   porcji 
16cm 10 
20cm 15 
22cm 20 
24 cm 25 

26cm 30 
30cm 40 
34cm 55 

22/16cm 20 
25/21cm 30 
25/25cm 35 
34/21cm 45 

PORCJA ok. 150 gramów. 

Cennik  

Na cenę tortu wpływa wielkość tortu oraz  jego dekoracja. 

Tort Semi Nacked/Okremowany/Drip Cake-  9 zł/porcja 

Tort w Masie Cukrowej – 10 zł porcja 

Tort piętrowy + 40 zł każde piętro 

Koszt dekoracji, figurek,  tortów 2D i 3D  itp. ustalany jest  indywidualnie. 

 

 

 



Oferta 

smakowa 
  



Rodzaj/opis Wygląd klasyczny(7zł porcja) 

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 

Dużo czekolady i dużo kokosu. Bardzo wilgotne i 

zbite ciasto czekoladowe, krem budyniowy na 

mleku kokosowym i kokosowa wkładka. Wszystko 

oblane polewą czekoladową. 

 

Brzoskwiniowy Sad 

Orzechowy biszkopt z kawałkami 

owoców, masa budyniowa i mus 

brzoskwiniowy zamknięty w warstwach 

herbatników. 

 

 



Cappuccino orzechowe 

Delikatne biszkopciki waniliowe i 

orzechowe z lekkim kremem cappuccino  

na bazie mascarpone. 

 

Cappuccino orzechowe z musem 

jagodowym 
 

Waniliowe biszkopty, orzechowe biszkopty, mus 

jagodowy, krem na bazie ganache cappuccino. 

 
Ciasto Cuszima z musem 

truskawkowym 

Ciemny biszkopt z kremem waniliowym, 

musem truskawkowym z delicjami, pianką 

truskawkową oraz galaretką. 

 

Ciasto czekoladowe z kremem 

krakersowym i solonym karmelem 

Przepyszne ciasto czekoladowe – mokre , 

wilgotne , słodkie i niesamowicie 

mięciutkie przełożone budyniowym 

kremem krakersowym i oblane słonym 

karmelem. 

 

 

http://ostra-na-slodko.pl/2014/04/30/czekoladowa-szachownica/
http://ostra-na-slodko.pl/2014/01/07/karpatka-z-kremem-budyniowym/
http://ostra-na-slodko.pl/2014/01/07/karpatka-z-kremem-budyniowym/
http://ostra-na-slodko.pl/2014/04/15/sernik-gotowany-z-karmelem-i-orzechami/


Ciasto Dynastia 

Ciasto czekoladowe, kokosowe i waniliowe z 

musem brzoskwiniowym, kremem z dodatkiem 

syropu z brzoskwiń oraz polewą z białej 

czekolady. 

 

Ciasto kora dębu z owocami  

Pyszne ciasto bakaliowe z delicjami 

nasączonymi w kawie, galaretką i owocami. 

 

 

Ciasto szpinakowe z jeżynami lub 

malinami 

Intensywne puszyste, zielone ciasto z masą 

śmietankową oraz jeżynami/malinami. 

( ( poza sezonem z musem owocowym) 

 
 

Cytrynowo jagodowy 

Waniliowe biszkopty z musem jagodowym. 

Lemon curd, krem cytrynowy, krem jagodowy i 

beza. 

 



Cytrynowy 

Delikatny budyniowy krem … orzeźwiająca 

pianka … i mięciutki biszkopt Cytrynowy smak 

absolutnie nie jest dominujący – wręcz przeciwnie 

: delikatnie orzeźwia! 

 

Czarny Las 

Czekoladowe biszkopty z kremem 

śmietankowym na mascarpone i wiśniami. 

Dekorowane kremem, wisienkami czekoladą. 

 

Czekoladowo – orzechowy 

Biszkopt kakaowy i orzechowy z kremem 

orzechowym i  czekoladowym. 

 
Czekoladowo – truskawkowy 

Biszkopty kakaowe z kremem czekoladowym, 

mascarpone oraz truskawkami. Rurki waflowe 

oraz świeże owoce do dekoracji.  

( poza sezonem z musem owocowym) 

 

Czekoladowo- miętowy z musem 

truskawkowym 

 

Czekoladowe ciasto z krem miętowy i  

musem  truskawkowym 

 

 

http://ostra-na-slodko.pl/2014/01/07/karpatka-z-kremem-budyniowym/
http://ostra-na-slodko.pl/2013/12/05/ananasowe-z-kremem-budyniowym/
http://ostra-na-slodko.pl/2013/12/05/ananasowe-z-kremem-budyniowym/
http://ostra-na-slodko.pl/2013/11/21/mietusek-czekoladowe-ciasto-z-mietowo-budyniowym-kremem-z-landrynkami/


Czekoladowo orzechowy z karmelem 

Ciasto czekoladowo-orzechowe z kremem 

karmelowym  i orzechami w solonym karmelu 

 

Czekoladowo-jagodowy 

 
Delikatne czekoladowe biszkopty przełożone 

delikatnym kremem śmietankowym i 
jagodowym oraz owocami .  

( poza sezonem z musem owocowym) 

 

Czekoladowo-malinowy 

Mocno czekoladowe biszkopty przekładane 

delikatnym kremem śmietankowym i 

malinowym z malinami, dekorowane 

czekoladą i świeżymi owocami. 

( poza sezonem z musem owocowym) 

 
Czekoladowy z czarną porzeczką i 

ajerkoniakiem 

Czekoladowe biszkopty z musem z czarnej 

porzeczki, krem czekoladowy i krem o smaku 

ajerkoniaku. 

 



Czekoladowy z nutellą i bananami 

Ciasto czekoladowe przekładane kremem 

czekoladowym z warstwą nutelli i 

bananami/truskawkami w środku. 

 

Jamajka 

Biszkopt czekoladowy z warstwą bananową w 

galaretce cytrynowej z kremem śmietanowym 

straciatella, z serkiem mascarpone 

 

Jesienny Poemat 

Pyszne miodowe placki, przekładane 

soczystymi jabłkami w galaretce z kremem 

karpatkowym. 

 

 Kinder Bueno 

Mocno czekoladowe blaty przekładane kremem 

czekoladowym na mascarpone, dekorowane 

batonikami Kinder Bueno. 

 



Malinowa chmurka 

Delikatne, puszyste ciasto na, z galaretką 

malinową i malinami oraz kremem śmietanowym, 

pokryte delikatną, kruchutką bezą. 

 

 

 Marzenie 

Waniliowy biszkopt z konfiturą z wiśni, kremem z 

białej czekolady na mascarpone, kremem 

pralinowym na nutelli oraz chrupiącą bezą. 

 

 

Michałek z gruszkami 

Ciasto czekoladowe mokre, wilgotne, warstwa 

gruszek w galaretce agrestowej i słodki krem z 

michałkami  Gruszkowy smak przełamuje słodycz 

kremu z "Michałkami". 

 

 Milkiway 

Mocno czekoladowe biszkopty przekładane 

pyszną masą na mascarpone z kawałkami 

batoników milkiway dekorowane czekoladą 

oraz słodkościami milkiway. 

 



Oreo 

Pyszne mocno czekoladowe biszkopty 

przekładane masą na mascarpone z ciasteczkami 

oreo dekorowane kremem oraz ciasteczkami oreo. 

 

Owocowy Raj 

Waniliowe lub czekoladowe biszkopty 

przekładane pysznym kremem karpatkowym i 

świeżymi owocami sezonowymi. Dekorowany 

owocami i czekoladą. 

 
 

Princepolo 

Ciasto bakaliowe z orzechami, kokosem oraz 

wafelkiem prince polo, z masą budyniową z 

czekoladą, nutellą i kawałkami prince polo. 

 

 
Princeska orzechowa z tofii i prażonymi 

jabłkami 

Biszkopty orzechowe z toffi z musem jabłkowym 

w galaretce oraz kremem o smaku toffi. 

 

Princessa z tofii 

Lekkie ciasto kokosowe, delikatny krem 

budyniowy, biszkopty, słodki karmel i 

chrupiące wafelki. 

 

 

 

Rafaello Śniegowe 

Biszkopty kokosowe przekładane kremem 

kokosowym i budyniowym oraz wiórkami 

kokosowymi do dekoracji. 

 



Straciatella  owocowa  

Delikatny biszkopt waniliowy lub czekoladowy z 

owocami i masą straciatella i dekoracją z 

czekolady białej/ciemnej i świeżymi owocami.  

( poza sezonem z musem owocowym) 

 

Śmietankowy z czekoladą 

 
Bardzo czekoladowe, wilgotne i delikatne. Z 

kremem czekoladowym i mascarpone 
śmietankowym to po prostu idealna czekoladowa 

rozpusta  
 

 

Śmietankowy z malinami 

 

 
Delikatny torcik  śmietankowy na waniliowych 

biszkoptach  z  mascarpone i  malinami. 
(poza sezonem z musem malinowym) 

 

 

Tiramisu 

Pyszny, mokry tort, idealny na letnie przyjęcia. 
Puszyste biszkopty nasączone kawą 

przekładane pyszną masą na mascarpone, 
posypany czekoladą lub kakaem. 

 
 



Tort  jesienny 

Ciasto czekoladowe i orzechowe z  musem 

czekoladowym z gruszkami, budyniem oraz 

kremem śmietankowym z ajerkoniakiem. 

 

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. 

 
Tort Ferrero  

Tort czekioladowo piernhikowy z pomarańcza  



 

Wiśniowa fantazja 

Ciasto czekoladowe z wiśniami w galaretce, z 

kremem na gorzkiej czekoladzie i kremem 

śmietankowym z wiśniami 

 

W-Z 
Biszkopty kakaowe, przełożone dużą porcją bitej 

śmietany. Ciasto pyszne, idealne na deser do 
kawy, wygląda bardzo apetycznie i zaspokoi 

apetyt nie jednego łasucha:) 

 


