Ceník výrobků
(platný od 1.9.2018)

Dorty s pevnou váhou a cenou
Kulaté o průměru 24cm (až 12 porcí)
Krémové

Váha

Krémový s míchaným ovocem (1,3,7)
Pudingový s míchaným ovocem (1,3,7)
Tvarohový se zvěrokruhem (1,3,7)
Ořechový (1,3,5,7,8)
Mrkvový (1,3,8,12)

Cena / ks

Marcipánové

Váha

1400g
1400g
1400g
1400g
1400g

400,- Základní zdobený (1,3,7,8)
400,420,420,400,-

1400g
1400g
1500g
1400g
1400g
2000g

420,450,450,420,420,600,-

1800g
1800g
1600g

Blitzgel / glazura k potření jedlého papíru A4
50g
30,720,- V případě zaslání obrázku bude připočteno poštovné dle váhy zásilky
750,510,-

Čokoládové

1500g

Cena / ks

730,-

Obrázek na dort na jedlém papíře

Základní (1,3,7)
Pařížský (1,3,7)
Stracciatella (1,3,7)
Špička (1,3,7)
Markýza (1,3,5,7,8)
Punčový (1,3)

Čokoládové callebaut
Sacher (1,3) callebaut
Tropic (1,3,7) callebaut

Sacher standard

Lehké

Fototisk jedlými barvami na jedlém papíře
Možno objednat k dortu nebo samostatně
Velikost A4
Velikost A5
Velikost A6

180,130,100,-

Tématické patrové

Banánový (1,3,7)
Jablečný (1,3,7)
Jogurtový (1,3,7)
Tvarohový s broskvemi (1,3,7,8)
Limetka (1,3,7)
Šwarcwaldský (1,3,7)
Kokosové eskymo (1,3,7)
Harlekýn (1,3,7)
Tiramisu (1,3,7)
Cheesecake s malinami (1,3,7)
Smetanovo-čokoládový s jahodami (1,3,7)
Oreo (1,3,7)
Smetanový s borůvkami (1,3,5,7)
Naháč s mascarp. krémem a ovocem (1,3,7)

1400g
1400g
1700g
1600g
1400g
1800g
1400g
1400g
1500g
1700g
1400g
1400g
1500g
2800g

420,420,510,450,420,580,420,420,495,500,520,420,450,1540,-

Patrový marcipánový dort laděný
v tématu dle požadavku zákazníka (1,3,7,8)

3000g 1650,-

Dorty k modelaci na přání
Po domluvě Vám navrhneme nejvhodnější sestavení a modelaci
dortu, která bude splňovat Vaši představu motivu. Na Vaše přání
vymodelujeme dort dle předlohy. Cena modelovaného marcipánového
dortu bude zkalkulována podle vašich konkrétních požadavků.
U těchto dortů nejsou pevně dané rozměry a váhy, každý dort je svým
způsobem originál a záleží na celkové modelační pracnosti, která je v
ceně dortu též promítnuta. Inspiraci můžete čerpat také z fotogalerie
dortů na našich stránkách.

Příplatky
Pokojová fontána na dort
Svíčka ve tvaru číslice na dort
Svíčka malá

1ks
1ks
1ks

50,30,2,-

Seznam potravinových alergenů (u položek uvedeno v závorce)
1-Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda)
2-Korýši a výrobky z nich
3-Vejce a výrobky z nich
4-Ryby a výrobky z nich
5-Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
6-Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7-Mléko a výrobky z něj

8-Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)
9-Celer a výrobky z něj
10-Hořčice a výrobky z ní
11-Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12-Oxid siřičitý a siřičitany (např. sušené meruňky)
13-Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14-Měkkýši a výrobky z nich

Ceník obsahuje nabídku standardních dortů, u kterých je daná váha i cena. Úpravy u těchto dortů nejsou možné.
Uvedené ceny jsou bez obalů.
Doporučujeme lahůdkářské a cukrářské výrobky skladovat do 6°C a spotřebovat do 24 hodin.
Ceny jsou v Kč včetně DPH. Prosíme o včasnost Vašich objednávek.
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