
Rege mini:
 4 szeletes - 7.600 HUF

-áfonyás levendulás étcsokoládé
-mangós vanília

-levendulás-citromos mascarpone
-epres mascarpone

 

Rege mennyei:
8-80 szeletes - 1.550 HUF/szelettől
-áfonyás levendulás étcsokoládé

-mangós vanília
-málnás pisztáciás fehércsoki ropogóssal

-epres mascarpone
-sárgabarackos túrókrém

-banános nutella
-levendulás-citromos mascarpone

-sós karamellás-fahéjas almakompóttal

12, 14, 16 szeletes - 1.550 HUF/szelettől
-áfonyás levendulás étcsokoládé mousse

-vaníliás mango mousse
-pisztáciás fehércsokoládé mousse

-nutella mosusse
-citromos levendulás mousse

Extra díszítés: egyedi levendula festés,  virág és absztrakt
festés, élő virág, izomalt dekoráció (cukordísz)

 Vajkrémmel burkolt tortáinkat választható színben és formában is elkészítjük.

Dísztorta kínálat
Naked és vajkrémmel burkolt dísztorták 

9 , 16, 32 szeletes szögletes forma 
1.050 HUF/szelet

-Levendulás krémes 
-Karamellás krémes

Mentes, de ízeiben teljes
Glutén,-cukor,-laktózmentes variációkról érdeklődj elérhetőségeinken.

Krémes torták Mousse torták

Rendelés és további információ: info@apatsagicukraszda.hu 
Tortáinkat előzetes egyeztetés, rendelés alapján készítjük. A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek.

Gyeryta, tűzijáték, kívánság tábla rendelhető.



Tortakínálat elvitelre

Gyeryta, tűzijáték, kívánság tábla rendelhető.

Rendelés és további információ: info@apatsagicukraszda.hu 
Tortáinkat előzetes egyeztetés, rendelés alapján készítjük.

8 szeletes torták:

Meggyes-mákos pite                                                                                                                                                                           1.190 HUF           9.520 HUF
Aranybarnára sült linzer tészta, vaníliás-mákos krém meggy szemekkel sütve

Almáspite torta                                                                                                                                                                                   1.250 HUF          10.000 HUF
Omlós tart, illatos almaragu, mandulás crumble, olasz meringue

12 szeletes torták:

Balatoni vitorla                                                                                                                                                                                   1.250 HUF           15.000 HUF
Francia piskóta, étcsokoládé ganache-al rétegezve

Levendulás citromliget - gluténmentes                                                                                                                                1.390 HUF           16.680 HUF
Áfonyás mandulatészta, lemon curd, tihanyi levendulás krém

Epres sajttorta                                                                                                                                                                                    1.390 HUF           16.680 HUF
Ropogós crumble, lágy krémsajttal sütve, tetején eper glaze

Málnás paleo torta - laktózmentes, gluténmentes, cukormentes                                                                            1.550 HUF           18.600 HUF
Törökmogyoró lisztes - csokoládés tészta, málna réteg, málnás csoki ganache, friss gyümölcs

14 szeletes torták:

Jeromos atya kedvence                                                                                                                                                                   1.550 HUF           21.700 HUF
Francia piskóta, pisztácia-fehércsoki ropogós, passió réteg, mangó mousse

Rege torta                                                                                                                                                                                              1.190 HUF           16.660 HUF
Diós piskóta, lágy vaníliakrém, fűszeres fügelekvár

Rákóczi túrós torta                                                                                                                                                                           1.290 HUF           18.060 HUF
Omlós linzer, sárgabarack, mandulás tészta, lágy túró mousse

Mogyorós Latte torta                                                                                                                                                                        1.150 HUF           16.100 HUF
Vajas felvert, ropogós fehércsoki, Apátsági kávé mousse, fehércsokoládé ganache

Sós sütemények:

Medvehagymás-túrós pogácsa                                                                                                                                                                                  5.900 HUF/kg
Sajtos rúd                                                                                                                                                                                                                             5.900 HUF/kg
Káposztás-sonkás hasé                                                                                                                                                                                                 6.850 HUF/kg


