Torty i słodkości
z Pałacowej Cukierni

Smak najważniejszej uroczystości
Poszukujesz tortu, który będzie dopełnieniem cudownego przyjęcia w Małej Wsi?
Masz ochotę na niezwykły tort, który na długo pozostanie w pamięci Twoich gości?
Wypróbuj naszej oferty i wybierz piękny tort, który będzie ozdobą Twojego przyjęcia.
Nasze smaki inspirowane są otaczającym nas ogrodem oraz historią obiektu
Razem z Tobą przygotujemy idealny tort marzeń!

Torty na przyjęcia
1 Tort malinowy Marii
biszkopt waniliowy, krem malinowy, maliny

2 Tort różany Klementyny
biszkopt waniliowy, krem różany, płatki róży w cukrze

Inspirowany
historią
Pałacu

3 Tort cytrynowy Julii
biszkopt waniliowy, krokant cytrynowy, krem cytrynowy

4 Tort z owocami leśnymi Niny Andrycz
biszkopt waniliowy, krokant owoce leśne, krem śmietankowy, owoce leśne

5 Tort Zamoyskich
biszkopt waniliowy, ganasz z białej czekolady, konfitura z czerwonej porzeczki

6 Tort Lubomirskich
biszkopt czekoladowy, krokant pralinowy, ganasz z czekolady deserowej, konfitura wiśniowa

7 Tort Pałacowy
biszkopt waniliowy, konfitura owocowa

8 Tort bezowy z kremem
Tort przygotowujemy według Państwa preferencji smakowych

Jeśli macie własny pomysł na smak tortu, chętnie go zrealizujemy!

Stwórz własną
kompozycję
smaków!

Wygląd tortu
Tort to nie tylko niezwykły smak, ale również niezwykły wygląd każdy nasz tort to dzieło sztuki cukierniczej, które zachwyci
wymagających gości Twojego przyjęcia - dlatego na każdą uroczystość
tworzymy tort o niepowtarzalnym charakterze,
który najbardziej będzie Tobie odpowiadać!
1 Ilość pięter
		 Wybierz ilu piętrowy ma być Wasz tort
2 Obłożenie kremem
		 Tort może być nagi, udekorowany kremem lub masą cukrową
3 Kolor
		 Biel lub inny kolor
4 Dekoracja
		 Kwiaty, owoce, polewy, napisy - wedle życzenia

Najbardziej
lubiane przez
naszych gości!

5 Dodatki
		 Jadalne złoto, toppery, makaroniki

Dodatki i dekoracje
1 Kwiaty sezonowe z Pałacowego ogrodu
2 Złoto lub srebro jadalne
3 Topery
4 Dekoracje czekoladowe

Cena
za porcję
- 15 zł

5 Figurka małżeńska
6 Opłatek z grafiką
7 Makaroniki
8 Race z zimnymi ogniami
9 Owoce sezonowe
Wartość każdego dodatku to 3 zł od porcji.

Tasting
Wiemy jak ważnym
wyborem jest smak tortu,
dlatego na Waszą prośbę
organizujemy degustację
smaków.
		 Cztery ustalone smaki - cena to 100 zł.

Candy Buffet
Najpopularniejszy element przyjęć w ostatnim czasie — bufet słodkości!
Wybierz deserki i ciasteczka, które dodatkowo urozmaicą ofertę w czasie
Twojego przyjęcia. Wybierz styl, kolor i słodkości, które będą niezwykłą
dekoracją przyjęcia.
Produkt

Opis

Cena

Babeczki

babeczki z nadzieniem w lukrowej polewie

6 zł za sztukę

Mini babeczki

mini wersja babeczek

8 zł za 3 sztuki

Musy w kubeczkach

czekoladowe i cytrynowe musy

6 zł za sztukę

Popcorn karmelowy

pyszny, świeży, karmelowy popcorn

5 zł za sztukę

Tartaletki z owocami

owocowe tartaletki z kremem na kruchym cieście

6 zł za sztukę

Bezy

naturalnie pyszne bezy

6 zł za sztukę

Mini bezy

mini wersja standardowych bez

8 zł za 3 sztuki

Ptysie

ciasteczka przełożone kremem

6 zł za sztukę

Eklery

podłużne ciastka ze smakowymi nadzieniami

6 zł za sztukę

Truskawki w czekoladzie

owocowa dekoracja słodkiego bufetu

10 zł za 5 sztuk

Croquembouche

stożkowa wieża z ptysiów

400 zł za zestaw

Marshmallowsy

pianki wykonywane w naszej cukierni

10 zł za 3 sztuki

Cake popsy

ciasteczka na patyku w kolorowej polewie

5 zł za sztukę

Mini donutsy

mini pączuszki w amerykańskim stylu

5 zł za sztukę

Kruche ciasteczka

pyszne, maślane ciasteczka w lukrze

10 zł za 5 sztuk

Jeżeli szukasz czegoś jeszcze to daj nam swoją inspirację nasi cukernicy z chęcią przygotują według Twojego pomysłu!
Oferta ważna przy realizacji do 31.12.2020.

Słodkie podarunki
Podaruj swoim gościom słodką pamiątkę z przyjęcia!
Pyszne wyroby naszego Szefa Cukierni pozwolą gościom wspominać
niezapomniane przyjęcie zorganizowane w Małej Wsi jeszcze przez długi czas.
1 Praliny czekoladowe
2 szt. – 10 zł
6 szt. - 25 zł

2 Makaroniki
3 szt. - 12 zł
6 szt. - 24 zł

3 Beza cupcake
11 zł/porcja

4 Ciastko z Herbaciarni

Podarunki
dla
wyjątkowych
gości!

12 zł/ porcja
Ciastka według sezonowego wyboru

5 Ciasta domowe
(szarlotka małowiejska i sernik z musem owocowym)
Opakowanie dla jednej osoby – 10 zł
Opakowanie dla dwóch osób – 15 zł

Jeśli macie własny pomysł na smak tortu, chętnie go zrealizujemy!

Niezwykłe
smaki

