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Torty
Smaki tortów do wyboru : 

1. Jasny biszkopt z kremem na bazie śmietanki i serka mascarpone 
z owocami sezonowymi -malina , borówka, truskawka

2.Czekoladowy biszkopt z musem z mlecznej czekolady połączony 
z kremem z białej czekolady i malinami 

3.Czekoladowy biszkopt z musem z mlecznej czekolady połączony 
z musem truskawkowym i truskawkowa żelką

4.Czekoladowy biszkopt z musem z ciemnej czekolady połączony 
z delikatnym kremem ze śmietanki i serka mascaropne 

oraz frużeliną wiśniową
5.Jasny biszkopt z kremem na bazie śmietanki i serka mascarpone 

z chałwa połączone z musem z czarnej porzeczki
6.Jasny biszkopt z musem mango marakuja połączony

 z kremem z białej czekolady i malinami
7.Ciemny biszkopt z musem czekoladowym z bananami 

połączony z kremem z kawałkami ciasteczek oreo
8.Jasny biszkopt z musem truskawkowym i truskawkową żelką 

połączony z kremem na bazie śmietanki, 
serka mascarpone i limonki

9.Tort tradycyjny z jasnym i czekoladowym biszkoptem kremem 
na bazie masła jajek oraz alkoholu.

 



Torty
Wielkości : 

wysokość 13-14 cm
 

fi 16 dla  10-12 osob  cena od 250 zł
fi 18 dla  15-16 osób  cena  od 310 zł

fi 20 dla 20  osób   cena od 360 zł
fi 22  dla  24 osób   cena od 410 zł

fi 24 dla 28 osób      cena od  500 zł 
fi 26 dla  32 osób     cena od 570 zł  
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Ciasta

Cytrynowe 
z bezikami

 i lemon curdem

Malinowa
Chmurka

Zielony mech

Sezonowe
 z owocami 
i galaretką

Czarny las



Ciasta

Miodownik

CappucinoKrówka

Brownie
 z orzechami Słonecznikowe



Ciasta

Snickers Sernik
 z bakaliami 
i  kruszonką

Kołacz 
z makiem,
z serem. 

z jabłkiem

Sernik 
z brzoskwiniami 

na czekoladowym 
spodzie



Słodki Kącik



Słodki Kącik

Panna Cotta z musem
owocowym

Cakepopsy Deserki 

Bezy Pavlove
 z kremem

mascarpone
 i owocami

Cupkakes z frużeliną owocową i kremem 



Słodki Kącik

Tartaletki ze
 słonym karmelem 

Ptyś z
kruszonką

Muffiny z 
owocami

Tartaletki z curdem
cytrynowym i paloną bezą

Eklerki Kolorowe 
mini beziki



Słodki Kącik

TrufleAmerican Cookies Makaroniki

Monoporcje



Po więcej informacji oraz składanie zamówień  
- zapraszamy do kontaktu. 

 
Manager Cukierni

Anna Judka +48 539 693 665





Cukiernia
Dworek Komorno

 
 ul. Harcerska 85, 
47-214 Komorno

 
Recepcja tel. 77 403 39 19

Manager Cukierni
Anna Judka +48 539 693 665


