
OFERTA TORTÓW
dla dzieci



Jesteśmy firmą rodzinną 
zlokalizowaną w Poznaniu.

Od 1984 roku z rzemieślniczą 
dokładnością wypiekamy ciasta 

najwyższej jakości.
Tradycyjny charakter produkcji,

naturalne, najwyższej jakości 
surowce oraz serce i pasja 

tworzenia sprawiają, że smak 
naszych ciast i tortów na długo 

pozostanie w pamięci.

O nas



Sekret wspaniałego smaku tkwi w 
naturze.

Od lat współpracujemy z wybranymi 
lokalnymi dostawcami, którzy 

zaopatrują nas w produkty najwyższej 
jakości.

Dzięki nowoczesnej bazie maszynowej 
wiele półproduktów wytwarzamy 

samodzielnie, a wiedza , umiejętności i
doświadczenie naszych mistrzów 
pozwala nam tworzyć smaki, które 

urzekają niejedno podniebienie. 
Nieustannie, pozostając wierni tradycji, 
szukamy nowych inspiracji i wyzwań.

Smak natury



1. Tort belgijska czekolada
 

• z owocem (opcjonalnie do wyboru: malina, truskawka, brzoskwinia, wiśnia,
czarne porzeczki)
• z chrupiącą prażynką
• z kawałkami czekolady
• z musem owocowym

 
 2. Tort z bitą śmietaną

• z owocem ( opcjonalnie do wyboru: malina, truskawka,
 brzoskwinia, wiśnia, czarne porzeczki, gruszka, mix owoców tropikalnych)
• z  chrupiącą prażynką
• z kawałkami czekolady - stracciatella
• z musem owocowym

 
3. Tort gruszkowy

• z karmelem
• z kajmakiem
• z chrupiącą prażynką
• ze śmietanowym musem - migdał wiedeński

 
 4. Tort egzotyczny mango - marakuja - brzoskwinia

• z chrupiącą prażynką

 
 
 
 

Smaki tortów



5. Tort hawajski z musem śmietanowym i chrupiącą prażynką

• z sosem karmelowym

6. Tort migdałowy z prażonymi płatkami migdałów

7. Tort stracciatella z kawałkami chrupiącej czekolady

8. Tort palermo z bitą śmietaną i wiśniami

9. Tort brzdącowy

10. Tort śmietanowy z mascarpone i musem owocowym

11. Tort śmietanowy z galaretką i owocami

*Wykonujemy też inne smaki tortów według życzenia naszych
klientów

*Istnieje możliwość wykonania tortów w wersji bezglutenowej



Torty okolicznościowe mogą być w kształcie
okrągłym lub prostokątnym. Dostępne wielości

tortów:
◯ 8, 12, 16, 24, 35, 45 porcji. 

▭ 12, 16, 20, 30 porcji i większe. Standardowa
wysokość tortu to 7 cm.

Rodzaj biszkopta: jasny, ciemny,
bezglutenowy.

Istnieje możliwość wykonania: 
• napisu 
• rysunku kolorowym żelem owocowym
• nadruku na papierze jadalnym (opłatku)
• dekoracji owocowej lub czekoladowej

*Cena tortu ustalana jest indywidualnie w
zależności od wielkości, smaku, rodzaju
dekoracji 

 

Torty 

okolicznościowe



Przykładowe torty z rysunkiem





Przykładowe torty z opłatkiem





Przykładowe torty z dekoracją

owocową lub czekoladową

Powyższe torty są poglądowe. 
Każdy tort wykonujemy indywidualnie wg życzenia naszych klientów.

 Zamówione torty mogą nieznacznie różnić się wyglądem od prezentowanych na
zdjęciach.
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cukierniarg@o2.pl

Poznań

ul. Sułowska 3
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