Elviteles kínálatunk
8 szeletes tortáink:

szelet

egész torta

Meggyes-mákos pite
linzer tészta, meggyes-mákos töltelék

850 HUF

6.800 HUF

Almáspite torta
linzertészta, vaníliakrém, almás-fahéjas töltelék

890 HUF

7.120 HUF

Balatoni vitorla
narancslikőrös-csokoládés piskóta, étcsokoládé ganache

850 HUF

10.200 HUF

Levendulás sajttorta - gluténmentes
mandulalisztes piskóta, citromkrém, levendulás mascarponekrém, levendulazselé

950 HUF

11.400 HUF

Epres sajttorta
mandulás-diós linzermorzsás tészta, philadelphia sajt, eperzselé

850 HUF

10.200 HUF

Málnás paleo torta - laktózmentes, gluténmentes
törökmogyorólisztes-csokoládés tészta, málnalekvár, friss gyümölcs (kókuszvirágcukorral édesítve)

990 HUF

11.880 HUF

12 szeletes tortáink:

Bencés torta - gluténmentes
990 HUF
11.880 HUF
mandulatészta, sárgabarack chutney, törökmogyorós csokoládé szuflé, ,narancsos -hársfavirágmézes túrókrém, tejcsokoládé
ganache
14 szeletes tortáink:
Jeromos atya kedvence
kakaós piskóta, pisztácia ganache, ropogós ostya, mangó mousse
Rege torta
kakaós piskóta, tejszínes diókrém, étcsokoládé ganache

1.050 HUF

14.700 HUF

690 HUF

9.660 HUF

Sós sütemények:
Medvehagymás-túrós pogácsa
Sajtos rúd
Káposztás-sonkás hasé

4.800 HUF/kg
4.800 HUF/kg
6.750 HUF/kg

Gyeryta, tűzijáték, kívánság tábla rendelhető.

Rendelés és további információ: info@apatsagicukraszda.hu +36 30 166 44 31
Tortáinkat előzetes egyeztetés, rendelés alapján készítjük.

Dísztorta kínálat
Naked és vajkrémmel burkolt dísztorták

Rege mini:
4 szeletes - 5.900 HUF
-áfonyás levendulás étcsokoládé
-mangós vanília
-levendulás-citromos mascarpone
-epres mascarpone

Rege mennyei:
8-80 szeletes - 1.200 HUF/szelettől
-áfonyás levendulás étcsokoládé
-mangós vanília
-málnás pisztáciás fehércsoki ropogóssal
-epres mascarpone
-sárgabarackos túrókrém
-banános nutella
-levendulás-citromos mascarpone
-sós karamellás-fahéjas almakompóttal

Extra díszítés: egyedi levendula festés, virág és absztrakt
festés, élő virág, izomalt dekoráció (cukordísz)
Vajkrémmel burkolt tortáinkat választható színben és formában is elkészítjük.

Krémes torták

Mousse torták

9 , 16, 32 szeletes szögletes forma
800 HUF/szelet
-Levendulás krémes
-Karamellás krémes

12, 14, 16 szeletes - 1.200 HUF/szelettől
-áfonyás levendulás
étcsokoládémousse
-vaníliás mangomousse
-pisztáciás fehércsokoládémousse
-nutellamosusse
-citromos levendulás mousse

Mentes, de ízeiben teljes
Glutén,-cukor,-laktózmentes variációkról érdeklődj elérhetőségeinken.
Gyeryta, tűzijáték, kívánság tábla rendelhető.

Rendelés és további információ: info@apatsagicukraszda.hu +36 30 166 44 31
Tortáinkat előzetes egyeztetés, rendelés alapján készítjük. A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek.

