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SMAKI TORTÓW

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.

TORTY W ŚMIETANIE

Księga* 

jasny biszkopt przełożony warstwą kremu budyniowego, 
galaretką z truskawkami oraz bitą śmietaną
ciemny biszkopt przekładany śmietaną  
z białą czekoladą
jasny biszkopt przełożony śmietaną z kawałkami 
brzoskwiń
orzeźwiający krem o smaku cytrynowym, na jasnym 
biszkopcie
jasny biszkopt przekładany kremem czekoladowym oraz 
dżemem z czarnej porzeczki
jasny biszkopt przełożony kremem o smaku 
truskawkowym

ALASKA

KRÓLEWSKI

PARYŻANKA

CYTRYNOWY

CZEKOLADOWY

TRUSKAWKOWY

Wszystkie torty na przyjęcia komunijne przygotowujemy bez dodatku alkoholu.

I Komunia Święta**--
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TORTY W ŚMIETANIE

Kielich*** Hostia***

Wykończenie:
 -  śmietana dekoracyjna

Kolory:
 *  wzór ze zdjęcia
 **  krzyż niebieski lub różowy
 ***  opłatek różowy lub niebieski

Smaki:

  ALASKA

  KRÓLEWSKI

  PARYŻANKA

  CYTRYNOWY

  CZEKOLADOWY

  TRUSKAWKOWY

Kształty i wielkości:

I Komunia
Święta

- okrągły

23 cm
- 14 porcji

29 cm
- 25 porcji

40 cm
- 40 porcji

I Komunia
Święta

- kwadratowy

23 cm
- 18 porcji

29 cm
- 30 porcji

I Komunia
Święta

- prostokątny

1/2 blachy
- 48 porcji

3/4 blachy
- 72 porcje

1 blacha
- 96 porcji

Hostia
- okrągły

23 cm
- 14 porcji

29 cm
- 25 porcji

40 cm
- 40 porcji

Księga
- kształt księgi

mała
- 24 porcje

duża
- 45 porcji

Kielich
- kwadratowy

23 cm
- 18 porcji

29 cm
- 30 porcji

40 cm
- 50 porcji
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TORTY W MASIE CUKROWEJ

Bliżej nieba* Dziewczynka w albie*

Wykończenie:
 -  masa cukrowa

Kolory:
 *  wzór ze zdjęcia

Smaki:

  CYTRYNOWY

  CZEKOLADOWY

  TRUSKAWKOWY

  KRÓLEWSKI (tylko Bliżej Nieba)

Kształty i wielkości:

Bliżej nieba
- niskie piętra

15 i 23 cm 
- 20 porcji 

20 i 29 cm 
- 35 porcji

Bliżej nieba
- wysokie piętra

15 i 23 cm 
- 42 porcje 

20 i 29 cm 
-70 porcji 

Dziewczynka 
w albie

mała 
- 12 porcji

duża 
- 24 porcje

oba piętra tortu w tym samym smaku



tEL.  67 268 58 45
E-mAiL:  CUKiERNiA@CiASTO.PL

WWW.CiASTO.PL
fACEBOOK.COm/KiLiANCUKiERNiAKULiNARiA


