
Katalog tortów
klasycznych i  dekoracyjnych



Nasze wyroby zawierają lub produkowane są w zakładzie, w którym używane są: ziarna zbóż zawierające gluten, jaja, 
orzeszki ziemne, mleko, orzechy, ziarno sezamowe, seler, gorczyca, ryby.

Do produkcji wykorzystujemy produkty sezonowe, świeże owoce i warzywa, a poza sezonem – owoce mrożone. Z tego 
względu walory smakowe produktów mogą się różnić w zależności od pory roku. Ze względu na tradycyjne receptury  
i metody wypieku w cieście może się pojawić pestka lub łupinka orzecha.
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klasyczne torty to uniwersalny prezent i ozdoba stołu, na każdą wyjątkową okazję. Ich wybór 
znaleźć można w naszych sklepach każdego dnia. Tych, którzy chcą mieć pewność, że tort  
o wymarzonym smaku będzie czekał specjalnie na nich – zapraszamy do składania 
zamówień z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem do godziny 12.00.

Tort można spersonalizować umieszczając na nim dowolny napis.

DosTępNe ksZTałTy I WIelkoŚcI:

TorTy klasycZNe

6

10

14

25

40

-

-

-

 8

12

18

30

50

48

72

96

okrągły

Liczba porcji

kwadratowy

5



TorTy klasycZNe 
– kreMoWe

alpejskI – ciemny biszkopt z kremem firmowym i pokruszonymi 
bezami, wzmocniony alkoholem

cyTrynowy – odświeżający krem cytrynowy na jasnym 
biszkopcie

TruskaWkoWy – jasny biszkopt przekładany lekkim kremem  
o smaku truskawkowym

cZekolaDoWy – jasny biszkopt przekładany kremem cze-
koladowym i dżemem z czarnej porzeczki, z niewielką ilością 
alkoholu, delikatnie wzmacniającą smak

orZechoWy – kruchy spód, beza z orzechami i sezamem, 
przekładana jasnym biszkoptem oraz kremem orzechowym 
z odrobiną alkoholu

pralINoWy – czekoladowy biszkopt przełożony kremem 
czekoladowym i warstwą chrupiących prażynek, wzmocnio-
ny brandy
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TorTy klasycZNe 
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TorTy klasycZNe 
– ŚMIeTaNoWe

króleWskI – czekoladowe ciasto przekładane śmietaną  
z dodatkiem białej czekolady

MalINoWy - śmietana o smaku malinowym i całe owoce malin 
na puszystym biszkopcie

pałacoWy – czekoladowy biszkopt przekładany śmietaną  
z konfiturą morelową i chrupiącymi prażynkami

paryżaNka – jasny biszkopt przekładany bitą śmietaną  
z kawałkami brzoskwiń

porZecZkoWa DelIcja – krem o smaku czekoladowym  
z warstwą chrupiących prażynek oraz śmietaną z porzeczkami 
na jasnym biszkopcie

cZasNy las – ciemny biszkopt przekładany bitą śmietaną  
i wiśniami

LoDowy – owoce południowe w galaretce, podane na budyniu  
i jasnym biszkopcie, wykończone śmietaną

MalINoWa aMBroZja – czekoladowy biszkopt z musem  
z owoców malin oraz puszystą śmietaną

GuMa BaloNoWa – czekoladowy biszkopt i krem o smaku 
gumy balonowej przekładany jasnym biszkoptem
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Tradycyjne torty wykończone śmietaną, z delikatną dekoracją nawiązującą do okazji,  
oraz napisem na życzenie klienta. Torty dostępne są we wszystkich smakach, a zamówienia 
na nie przyjmujemy w sklepach z minium 2-dniowym wyprzedzeniem do godziny 12.00

DosTępNe ksZTałTy I WIelkoŚcI:
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WykońcZeNIe: ŚMIeTaNa DekoracyjNa

cZekolaDoWy pałacoWy

alpejskI MalINoWy

cyTrynowy

cZarNy las orZechoWy 

króleWskI pralINoWy 

cZekolaDoWy
BeZ alkoholu

MalINoWa 
aMBroZja
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GuMa BaloNoWa porZecZkoWa 
DelIcja

DosTępNe sMakI:
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TorT Dla DZIecI

TorT DekoracyjNy kWaDraToWyTorT DekoracyjNy okrĄGły
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Torty z dowolnym zdjęciem lub grafiką wydrukowaną na jadalnym opłatku to doskonały 
pomysł na osobisty akcent na przyjęciu. Może to być zdjęcie ukochanej osoby, kadr  
z ulubionej bajki, dowód osobisty – możliwości są nieograniczone.

Zamówienia na te wyjątkowe torty przyjmujemy z 3-dniowym wyprzedzeniem do godziny 
12:00. Drukujemy tylko zdjęcia i grafiki dobrej jakości (minimum 2000x2000 pikseli) 
i wyłącznie te przesłane przez klienta (nie szukamy grafik w Internecie we własnym 
zakresie). Zdjęcie na tort należy wysłać na adres mailowy, który udostępni obsługa sklepu.

DosTępNe ksZTałTy I WIelkoŚcI:

TorTy FoTo
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WykońcZeNIe: ŚMIeTaNa DekoracyjNa I opłaTek
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DosTępNe sMakI:
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TorT Ze ZDjęcIeM DZIecka TorT Z kaDreM Z BajkI

TorT DoWóD osoBIsTy
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Torty o podwyższonej wysokości z wyjątkowo modnym akcentem - topperem. jest to napis 
wieńczący tort, wykonany z tworzywa sztucznego. Dysponujemy zestawem napisów  
do wypożyczenia za kaucją. Istnieje też możliwość zamówienia dowolnego napisu na  
życzenie. Dekoracja tortu wykonana jest ze śmietany w kolorze  wybranym przez klienta.

Zamówienia na torty z dostępnymi topperami przyjmujemy z 3-dniowym wyprzedzeniem 
do godziny 12:00. Z topperem na życzenie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

DosTępNe ksZTałTy I WIelkoŚcI:

NapIsy Do WypożycZeNIa: 
chrzest Święty, Mam roczek, urodzinki,  
Wieczór panieński, Dla ciebie, Najlepsze życzenia

Kolor napisu: czarny 
wymiary napisu: ok. 20x20 cm 
Wymagana kaucja 50 zł za topper.

NapIsy Na życZeNIe:
Kolor napisu: czarny, srebrny, biały
wymiary napisu: ok. 20x20 cm 
Topper pozostaje na własność u klienta.

TorTy Z TopperaMI
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cZekolaDoWy pałacoWy

alpejskI MalINoWy

cyTrynowy

cZarNy las orZechoWy 

króleWskI pralINoWy 

cZekolaDoWy
BeZ alkoholu

MalINoWa 
aMBroZja

paryżaNka

LoDowy TruskaWkoWy

GuMa BaloNoWa porZecZkoWa 
DelIcja

DosTępNe sMakI:

WykońcZeNIe: poleWa cZekolaDoWa
WykońcZeNIe: ŚMIeTaNa DekoracyjNa

*
**
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roZeTkI**

Z poleWĄ*

DZIecIęcy** MarsZcZoNy**

GłaDkI**
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okrągłe torty z subtelną dekoracją w delikatnych kolorach. Na każdym z tortów może-
my umieścić imię Dziecka i napis „chrzest Święty”. Do wyboru dekoracje w kolorach:  
niebieskim, różowym i żółtym.

Zamówienia na torty przyjmujemy z 3-dniowym wyprzedzeniem do godziny 12.00.

DosTępNe ksZTałTy I WIelkoŚcI:

TorTy Na chrZcINy
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WykońcZeNIe: Masa cukroWa
WykońcZeNIe: ŚMIeTaNa DekoracyjNa 
WykońcZeNIe: ŚMIeTaNa DekoracyjNa I opłaTek

*
**

***

cZekolaDoWy
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cyTrynowy
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króleWskI 
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cZekolaDoWy
BeZ alkoholu

TruskaWkoWy

DosTępNe sMakI:

MalINoWa 
aMBroZja
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cereMoNIa***

BucIkI*

chrZesT ŚWIęTy***

TorcIk BrZDĄca*

sZaTka** słoDkI seN*
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Torty z obrazkiem wykonanym kolorowym, jadalnym żelem to lekka propozycja dla  
amatorów bajek. Dzięki lekkiemu wykończeniu, torty żelowe dostępne są we wszystkich 
smakach – kremowych i śmietanowych.

Na dziecięce przyjęcia szczególnie polecamy tort o smaku gumy balonowej.

Zamówienia na te wyjątkowe torty przyjmujemy z 3-dniowym wyprzedzeniem do godziny 
12:00.

DosTępNe ksZTałTy I WIelkoŚcI:

TorTy DZIecIęce żeloWe

10

14

25

40

okrągły

Liczba porcji

27



WykońcZeNIe: ŚMIeTaNa DekoracyjNa I żel spożyWcZy
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spIDerMaN kucyk poNy

MINIoNek

ZyGZak

ŚWINka peppa

aNGry BIrDs

MIŚ kuBuŚpsI paTrol MysZka MINNIe

MysZka MIkI

leGo prZyGoDa
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artystyczne torty dla dzieci to magia kolorów i ulubionych postaci z bajek. Na każdym  
z tortów możemy umieścić imię i cyfrę oznaczającą obchodzone przez Dziecko urodziny.

Zamówienia na te wyjątkowe torty przyjmujemy z 3-dniowym wyprzedzeniem do  
godziny 12:00.

DosTępNe ksZTałTy I WIelkoŚcI:

TorTy DZIecIęce arTysTycZNe
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cZekolaDoWy

pałacoWy

alpejskI
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DosTępNe sMakI:

MalINoWa 
aMBroZja

WykońcZeNIe: Masa cukroWa
WykońcZeNIe: ŚMIeTaNa DekoracyjNa I opłaTek*
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spIDerMaN

kucyk poNy

MINIoNkI

MysZka MIkI

kraINa loDu*

leGo BaTMaN
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ToMek

jeDNorożec

sMerfIk

TrakTor ToM

syreNka

MysZka MINNIe
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BoIsko

aNGry BIrDs

kosZulka kIBIca

ŚWINka peppa

auTa ZyGZak

psI paTrol

35





piętrowe cuda na większe przyjęcia urodzinowe. Na każdym z tortów możemy umieścić 
imię jubilata i cyfrę odpowiadającą obchodzonym urodzinom.

Zamówienia na torty dziecięce piętrowe przyjmujemy z minimum 3-dniowym wyprzedze-
niem do godziny 12:00. Z uwagi na konstrukcję tortu, wymagana jest wcześniejsza reze- 
rwacja stelaża.

DosTępNe ksZTałTy I WIelkoŚcI:

TorTy DZIecIęce pIęTroWe

okrągły

Liczba porcji
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cZekolaDoWy pałacoWy
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DosTępNe sMakI:
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*
**

Tylko GórNe pIęTro TorTu
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ksIężNIcZka**prZyjacIel**

GIrlaNDa* BaloNIkI*
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Domowe przyjęcia to czas, który powinien być poświęcony rodzinie i przyjaciołom. od teraz  
nie muszą się one wiązać z godzinami spędzonymi w kuchni. Gorąco polecamy nasze  
wyroby kulinarne, przygotowywane codziennie przez naszych kucharzy, ze świeżych produktów.  
Domowe smaki i staranne przygotowanie to cechy, które wyróżniają nasze patery, sałatki,  
pierogi i mięsa. 

Wyroby kulinarne znajdziecie państwo we wszystkich naszych sklepach firmowych – w wolnej 
sprzedaży oraz na zamówienie.

sTolIcZku Nakryj sIę!
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tel.  67 2685 845 
e-mail:  cukiernia@ciasto.pl 

www.ciasto.pl


