JAK SESTAVIT
DOKONALÝ DORT?
Vyberte si svůj oblíbený dort
z našeho menu
Přidáte další kilogram podle ceníku
(vezměte si tolik, kolik potřebujete)
Vyberte si nebo vytvořte vlastní
dortové ozdoby Další figurky a ceny
jsou uvedeny v našem ceníku

Nenašli jste, co jste hledali v našem katalogu?
Rádi splníme vaše přání z obrázku

DÁREČKY NA DORT
za 650 Kč

za 900 Kč

pusinky

marshmallows

pop dortíky

nápis “Krásné Narozeniny”

cukrovinky

pusinky

čokoládová poleva

oreo sušenky

ovoce

cukrářské posypy

cukrovinky žvýkací
marmeláda

M&M’s

(dle výběru: kokosový, ořechový,
cukrářský)

oplatky

ořechy

kinder čokoláda

PLACENÁ DEKORACE
Nápis na dort:

1 kus - 50 Kč
Tisk na jedlý
(cukrový) papír

1 papír A4 - 100 Kč

Fondánové figurky:

základní - 100 Kč
složitá - 150 Kč
velmi složitá - 200 Kč

Čokoládovobanánový
Čokoládový piškotový dort s banánovou
vrstvou. Kombinace smetanového
karamelového krému a vařeného
kondenzovaného mléka

Červený samet
(Red Velvet)
Červený piškotový dort s jemným
krémem ze smetanového sýra

Čokoládový
Čokoládový piškotový dort
z kondenzovaného mléka,
s ovocnou vrstvou a čokoládovým
krémovým sýrem

Trojitý čokoládovopěnový
Dort s pěnou ze tří druhů čokolády
na čokoládové piškotové korpusu

Mrkvový
Mrkvový dort
s ořechy a krémem ze
smetanového sýra

Snickers
Čokoládový piškot v kombinaci
s čokoládovým smetanovým
sýrem a smetanou, arašídový krém,
karamel, arašíd, čokoládová poleva

Mléčný sen
Piškot na bázi kondenzovaného
mléka v kombinaci se
smetanovým mléčným krémem,
marshmallow, bílá čokoláda

Napoleon

Tvarohový

Listové těsto s vanilkovým
krémem

Bílý piškotový dort,
namočený v cukrovém sirupu,
s tvarohovým krémem

Čokoládový s
krémovým sýrem

Duhový
pětibarevný vanilkový
piškotový dort s krémem
ze smetanového sýru

Čokoládový piškotový dort
s vrstvami smetanového sýra
a malin / jahod

Medový
Medový piškotový dort s jemným
krémem ze zakysané smetany
a kondenzovaného mléka

Cheesecake
Korpus se sýrovou vrstvou

Sněhová
roláda
Základ sněhové těsto v
kombinaci se smetanovým
sýrem a smetanou, jahoda

1 kg

650 Kč

Čokoládová kytice
Pěnový dort zdobený tmavou
čokoládou, sušenkami Oreo,
kousky mléčné čokolády
a cukrovými perlami
za 1,5 kg

1350 Kč

Sněhobílý dort z krémového
sýra se vzorem z tmavé čokolády,
zdobený ovocem
za 1,5 kg

1350 Kč

+ dekorace

+ dekorace

Liška
Sněhobílý dort z krémového sýra
zdobený oranžovým krémem,
fondánem a cukrovými perlami
za 1,5 kg

Šťavnaté ovoce

1450 Kč

+ dekorace
+ fondánové ozdoby

Konfety
Dort z krémového sýra, zdobený
M&M’s, sušenkami Oreo, kousky
mléčné čokolády a žvýkací
marmeládou
za 1,5 kg
+ dekorace

1350 Kč

Sladká Běska

Lego City

Sněhobílý dort z krémového
sýra s čokoládovou polevou,
zdobený pusinkami a
karamelovými bonbóny

Sněhobílý dort z krémového
sýra s barevnou dekorací,
zdobený bonbóny

za 1,5 kg

za 1,5 kg

1550 Kč

1450 Kč

+ jedlý papír
+ dekorace z cukrovinek

+ jedlý papír
+ dekorace z cukrovinek

Sluníčkový
Sněhobílý dort z krémového
sýra se žlutou krémovou dekorací
a s cukrovým confetti
za 1,5 kg

1350 Kč

+ dekorace

Candy bar
Dort od

650 Kč

Cupcake
(čokoládový a bílý
s jahodovou omáčkou uvnitř)

3 kusy
6 kusů

225 Kč
420 Kč

