


OBJEDNÁVKA     ZÁKUSKOV 

- do  200 kusov minimálne 7 dní   dopredu zadať objednávku  
- nad 200 kusov objednávka 14 dní dopredu 
- minimálny počet zákuskov z jedného druhu 10 kusov
- rezové torty minimálny odber 12 ks

TORTY NA OBJEDNÁVKU
 
- objednávka  torty 14 dní dopredu 
- cena torty po dohode podľa vizuálneho náhľadu 
- cena podľa váhy torty 
- ľubovoľný výber  príchute 
- banánová 
- čokoládová
- čokoládová s višňami 
- dobošová
- orechová
- ovocná mix
- karamelová
- nugátová
- mascarpone s lesnou zmesou 
- vanilková 
- kokosová 
- kokosovo-čokoládová 



50g Medové rezy
kombinácia krehkých medových plátov 
a vanilkového krému s vrstvou chutnej 
marmelády

45g Karamelový rez
piškótové pláty plnené výraznou karamelovou 
plnkou

50g Bratislavský rez
piškótové pláty spojené vrstvou marmelády s jemným, 
ale výrazným citrónovým krémom

0,42  € 

0,40  € 

0,42  € 

Klasické zákusky



40g Vanilkový košíček
krehký kakaový linecký košík plnený jemnou 
vanilkovo-žĺtkovou plnkou, zaliaty kakaovou 
polevou

50g Kokoska plnená
na vanilkovom lineckom krúžku vrstva čokoládovej 
plnky s marmeládou prikrytá kokoskou

55g Kokosová guľka
Čokoládovo-rumová gulička zo zmesi cukrárskych 
odrezkov obalená v kokose

45g Kokosový jež

0,46  € 

0,55  € 

0,40  € 

0,40  € 

Klasické zákusky

nadýchané medové cesto máčané 
v čokoládovo-rumovej poleve, 
obalené v kokose



50g Kávové zrno
čokoládovo-kávová náplň obalená v mliečnej hmote 
a máčaná v kakaovej poleve

40g Linecký rožok
linecký koláčik plnený namáčaný v čokoláde

30g Linecký kvietok
linecký koláčik plnený jahodovým džemom 
a dozdobený fondánom

500g Linecké koláčiky spájané marmeládou

0,62  € 
0,47  € 

0,35  € 

4,20  € 

Klasické zákusky

linecký koláčik plnený marmeládou



70g Vrchár
odpaľované cesto plnené vanilkovým 
pudingom

65g Venček rumový 
odpaľované cesto plnené rumovou plnkou

35g Šamrólka
rolka z lístkového cesta naplnená cukrovou 
bielkovou penou

95g Veterník
odpaľované cesto plnené karamelovou a vanilkovou šľahačkou, 
máčané v karamelovom fondáne

0,62  € 
0,38  € 

0,42  € 

0,80  € 

Klasické zákusky



55g Ananásový rez
šťavnaté piškótové pláty s vanilkovou plnkou a s kúskami 
ananásu

40g Likérový špic
špeciálne tvarovaný čokoládový krém na piškóte 
s náplňou z vaječného likéru

70g Ruský rez
vanilkovo-kakaové piškótové pláty s kúskami broskýň, 
vlhčené broskyňovým sirupom 

60g Pomarančový rez
kakaové piškótové pláty s výraznou 
pomarančovou plnkou s kúskami 
čerstvých pomarančov

0,52  € 

0,62  € 
0,56  € 

0,55  € 

Klasické zákusky



50g Kokosová roláda
výrazná kokosová plnka zavinutá do vanilkového 
piškótového cesta osviežená marmeládou

50g Zamatová roláda
tenká vrstva lahodného čokoládového a vanilkového krému 
v krehkom čokoládovom ceste bez múky

60g Orechová roláda
plnka aj piškótové cesto sú vyrábané z domácich 
vlašských orechov

75g Jahodová kocka
kombinácia jahodovej plnky s kúskami jahôd v želé

0,57  € 
0,95  € 

0,67  € 

0,60  € 

Klasické zákusky



70g Pralinkový rez 
čokoládovo-rumové rezy zvláčnené rumovým sirupom

70g Koko-Čoko
kombinácia čokoládovo-rumového krému s kokosovým 
pudingom,poliate fondánovou polevou

60g Ovocný mix
vrstvená vanilková plnka medzi piškótovými 
plástmi s mixom ovocia

70g Punčový rez
piškótové pláty vlhčené s punčovým sirupom a poliate 
fondánovou polevou

0,47  € 
0,57  € 

0,52  € 

0,50  € 

Klasické zákusky



60g Dobošový rez
vrstvy tenkého piškótového cesta spájané s 
kakaovým krémom

40g Metrový 
babičkina vanilková a kakaová bábovka spájaná 
vanilkovou plnkou

35g Pionier
vláčne kakaové cesto plnené kokosovým 
pudingom

0,46  € 
0,35  € 

0,38  € 

Klasické zákusky

0,38  € 
40g Kávový rez

piškótové pláty plnené kávovým krémom, 
zvláčnené extra silným espressom



55g Jadrový rožok
chrumkavý orechový rohlíček s kakaovo-rumovým 
krémom poliaty kakaovou polevou

Klasické zákusky
0,53  € 

1kg cca - 150ks Slané tyčinky

1 kg - cca 120 ks Syrové praclíky

7,00  € 

15,00  € 

Slané pečivo



55g Tiramisu originál
talianska lahôdka vyrábaná výhradne z 
mascarpone a talianskych dlhých piškót 
nasiaknutých silným espressom

70g Japonská kocka
mramorový vzor tejto chuťovky je tvorený 
z višňového želé v ľahkom jogurtovom 
kréme na kakaovom ceste

1,50  € 

0,65  € 

Exkluzívne zákusky
80g Parížska kocka s višnami

husté čokoládové cesto s vrstvou parížskej 
šľahačky a veľkými kúskami višní

0,85  € 



120g Rizlingová tortička
Lahodný krém z rizlingu vlašského zo slovenských 
vinohradov skĺbený s krehkou mandľovo-kakaovou 
sušienkou dáva tomuto dezertu výraznú 
a nezameniteľnú chuť

100g Ovocný košíček
košík z lineckého cesta plnený vanilkovým 
pudingom a sezónnym ovocím

80g Kokosová lahôdka
kombinácia lineckého a piškótového plátu 
s rumovo-kakaovým a kokosovým
pudingom, obalená v mliečnej hmote

nevyrába sa

1,30  € 

0,80  € 

Exkluzívne zákusky 55g Višňový rez 
višňová plnka s kúskami osviežujúcich višní

0,50  € 



60g Čokoládový pohárik 
s jahodovou želatinou

Krémy z bielej a tmavej čokolády sú základom tohto 
výnimočného chuťovo vyváženého dezertu.  Želé 
s amarenou je už len skvostnou bodkou

60g Pistáciový pohár s bielou čokoládou
Pistáciový krém s krémom z bielej čokolády obohatený 
pomarančovým želé

60g Panna Cotta
Chutný smotanový puding s osviežujúcou 
lesnou zmesou

70g Pitesky
krásna ovocná mozaika na kyselkavo osviežujúcej plnke

1,00  € 

nevyrába sa 

1,40  € 

0,60  € 

Exkluzívne zákusky



Exkluzívne zákusky

60g Cupcake
0,60  € 

Rezové torty

140g Tvarohová torta

1,10  € 
nadýchaný korpus s vrstvou jemne kyslastej tvaro-
hovej plnky, mandariniek a ovocným želé

1,00  € 
malý

veľky

Minimálny odber 12 ks - 1 Torta 

Klasická šľahačková torta s medzinárodnou 
povesťou chutí neodolateľne vďaka vydarenej 
kombinácii nadýchaného kakaového cesta, 
šľahačkovému krému, šťavnatých višní so želatínou 
a čokoládových hobliniek

1,60  € 110g Schwarzwaldská torta



95g Orechovo-salková torta
Časom overená chuť vlašského orechu s jemným 
salkovým krémom, dozdobený 
karamelkou/krovkou

100g Farebný svet
Svet farieb v jednom reze spojený 
neodolateľným krémom z bielej 
čokolády

115g Šachovnica
kakaovo-piškótový korpus plnený s 
plnkou z mascarpone a lesnej zmesi

1,80  € 
1,40  € 

1,60  € 

Torty



torty  narodeninové



torty prvé sv. príjmanie



torty svadobné



torty atypické



torty detské


