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10 vnt - 26 €

15 vnt - 34 €

20 vnt - 39 €

grietinėlės kremas ir trintų 

braškių užpilas

BRAŠKINĖ „PANNA COTTA“ 

TAURELĖSE

Desertai gali būti pateikiami depozitiniuose bei nedepozitiniuose indeliuose. 

Depozitas už vieną indelį - 3 Eur



10 vnt - 26 €

15 vnt - 34 €

20 vnt - 39 €

espresso kava, grietinėlė ir

lazdyno riešutų griliažas

ESPRESSO „PANNA COTTA“ 

TAURELĖSE

Desertai gali būti pateikiami depozitiniuose bei nedepozitiniuose indeliuose. 

Depozitas už vieną indelį - 3 Eur



10 vnt - 26 €

15 vnt - 34 €

20 vnt - 39 €

maskarponės sūrio kremas,

„biskvito lazdelės“ ir 

kavos-brendžio sirupas

„TIRAMISU“ DESERTAS

TAURELĖSE 

Desertai gali būti pateikiami depozitiniuose bei nedepozitiniuose indeliuose. 

Depozitas už vieną indelį - 3 Eur



10 vnt - 26 €

15 vnt - 34 €

20 vnt - 39 €

maskarponės kremas,

trintos braškės ir

šokolado drožlės

„BRAŠKINĖ MASKARPONĖ“ 

TAURELĖSE 

Desertai gali būti pateikiami depozitiniuose bei nedepozitiniuose indeliuose. 

Depozitas už vieną indelį - 3 Eur



10 vnt - 26 €

15 vnt - 34 €

20 vnt - 39 €

bananai, karamelė, sūdyti

migdolų riešutai ir

karamelizuoti trupiniai

„BANANAI KARAMELĖJE“ 

TAURELĖSE 

Desertai gali būti pateikiami depozitiniuose bei nedepozitiniuose indeliuose. 

Depozitas už vieną indelį - 3 Eur



10 vnt - 26 €

15 vnt - 34 €

20 vnt - 39 €

profitroliai,

grietinėlės kremas, želė

„PROVANSO“ DESERTAS

TAURELĖSE 

Desertai gali būti pateikiami depozitiniuose bei nedepozitiniuose indeliuose. 

Depozitas už vieną indelį - 3 Eur



10 vnt - 32 €

15 vnt - 43 €

20 vnt - 51 €

maskarponės sūrio kremas,

karamelizuoti trupiniai, 

sezoniniai vaisiai

NEKEPTAS SŪRIO PYRAGAS

TAURELĖSE 

Desertai gali būti pateikiami depozitiniuose bei nedepozitiniuose indeliuose. 

Depozitas už vieną indelį - 3 Eur



Gardesiukatalogas

10 vnt - 26 €

15 vnt - 34 €

20 vnt - 39 €

100% apelsinų sulčių želė,

maskarponės kremas

APELSINŲ ŽELĖ

TAURELĖSE 

Desertai gali būti pateikiami depozitiniuose bei nedepozitiniuose indeliuose. 

Depozitas už vieną indelį - 3 Eur



Gardesiukatalogas

10 vnt - 30 €

15 vnt - 40 €

20 vnt - 47 €

pistacijų kremas,

trintos avietės

PISTACIJŲ „PANNA COTTA“

SU AVIETĖMIS

Desertai gali būti pateikiami depozitiniuose bei nedepozitiniuose indeliuose. 

Depozitas už vieną indelį - 3 Eur

10 vnt - 32 €

15 vnt - 43 €

20 vnt - 51 €

juodo šokolado musas,

pieninio šokolado musas,

balto šokolado musas

„ŠOKOLADINĖ TRIJULĖ“

TAURELĖSE



10 vnt - 27 €

15 vnt - 37 €

20 vnt - 45 €

morengas, 

filadelfijos kremas,

sezoniniai vaisiai

„MINI PAVLOVA“



10 vnt - 26 €

15 vnt - 34 €

20 vnt - 39 €

profitroliai, traški karamelė,

grietinėlės-maskarponės 

sūrio kremas, šilauogės

„ŠU“ PYRAGĖLIAI

10 vnt - 27 €

15 vnt - 34 €

20 vnt - 39 €

maskarponės-pistaciijų 

kremas ir aviečių confi, arba 

maskarponės-pasiflorų

kremas

„ŠU“ PYRAGĖLIAI 

PISTACIJŲ ARBA PASIFLORŲ 



10 vnt - 22 €

15 vnt - 30 €

20 vnt - 35 €

šokoladinis keksiukas, 

naminės karamelės įdaras, 

sviestinė rožė

MINI KEKSIUKAI



25 vnt - 22 €klasikinės kanelės

KANELĖS



25 vnt - 22 €

galimi įdarai: aviečių ganašas;

juodųjų serbentų ganašas; 

balto šokolado ganašas; 

juodo šokolado ganašas

„MACARONS“



10 vnt - 27 €
vanilinis biskvitas, vaisinio 

jogurto ir grietinėlės kremas;

„mini“ ir „midi“ dydžiai

„JOGURTINIS“ PYRAGĖLIS, 

NULIETAS GLAZŪRA

juodojo šokolado biskvitas,

arachisų stroizelis, traškus 

sluoksnis su „Fleur de sel“,

šokoladinis ganašas su 

arachisais ir belgiško baltojo 

šokolado musas

PYRAGĖLIS SU GLAZŪRA

„ARACHISAS“ 

10 vnt - 27 €



10 vnt - 27 €
špinatinis biskvitas, juodųjų 

serbentų putėsiai ir šilauogės

„BLACK CURRANT“ PYRAGĖLIS, 

NULIETAS GLAZŪRA

biskvitas su namine sūdyta 

karamele, belgiško šokolado 

kremas, kremas su “Fleur de 

sel” karameliniu šokoladu ir

trapus migdolinis sausainis

PYRAGĖLIS SU GLAZŪRA

„KARAMELINIS FLEUR DE SEL“ 

10 vnt - 27 €



10 vnt - 27 €
pistacijų biskvitas, framboise 

įdaras, pistacijų ir belgiško 

baltojo šokolado kremas

„FAZER“ PYRAGĖLIS, 

NULIETAS GLAZŪRA

pistacijų biskvitas, profitrolinis 

įdaras su pistacijų kremu,

baltojo šokolado putėsiai ir

 šeivamedžio sirupas

PYRAGĖLIS SU GLAZŪRA

„PISTACIJŲ MŪZA“ 

10 vnt - 27 €

10 vnt - 27 €
„Mazelnut“ biskvitas, žaliųjų obuolių 

ir laimo įdaras, belgiško šokolado 

kremas ir „Fleurtine“ sluoksnis

„POMME“ PYRAGĖLIS, 

NULIETAS GLAZŪRA



Mūsų gaminiai ruošiami individualiai, pagal Jūsų norus. Šių tortų paviršius 

gali būti padengtas maskarponės kremu arba būti "naked" stiliaus. 

Minimalus tortuko svoris -1,8 kg be papuošimo. Tortuko svoris gali svyruoti iki 10-15 proc. 

Papildomas mokestis už puošybą gėlėmis, aukso elementais. Proginių tortų gamyba 

dviejų aukštų tortukas prideda 2,5 eur prie torto kilogramo kainos, 

3 aukštas prideda papildomai 1 eur. prie torto kg kainos. 

Kvadratiniai tortai dadeda dar plius 1,5 eurus už kg. 

Ryškios gaminių spalvos išgaunamos dėka konditerinių dažų, 

todėl gaminiai gali dažyti. Cukraus mase dengtų tortų ar figūrėlių negaminame.

BISKIVTNIAI TORTAI

MUSINIAI TORTAI

Šių tortų paviršius gali būti padengtas veliūru, veidrodine balto šokolado glazūra 

ir maskarponės kremu. Minimalus tortuko svoris 1,5 kg be papuošimo. 

Tortuko svoris gali svyruoti iki 10-15 proc. 

Papildomas mokestis už puošybą gėlėmis, aukso elementais. 

Proginių tortų gamyba dviejų aukštų tortukas prideda 2,5 eur prie torto kilogramo kainos, 

3 aukštas prideda papildomai 1 eur. prie torto kg. kainos. 

Kvadratiniai tortai dadeda dar plius 1,5 eurus už kg. 

Ryškios gaminių spalvos išgaunamos dėka konditerinių dažų, todėl gaminiai gali dažyti. 

Cukraus mase dengtų tortų ar figūrėlių negaminame.



vanilinis biskvitas, kavos ir brendžio sirupas, morengas, karamelinis sviestinis kremas ir graikiniai riešutai

„MORENGINIS“ BISKVITINIS TORTAS
nuo 1.8 kg,  

1 kg - 19.55 €

karamelinis biskvitas, karamelė, šokoladas, grietinėlės-baltojo šokolado kremas, sviestinis karamelės 

kremas, sūdyti, kepinti žemės riešutai

„SNICKERS“ BISKVITINIS TORTAS
nuo 1.8 kg, 

1 kg - 19.55 €

sviestiniai kapotos tešlos lakštai, vanilinis patisserie kremas, naminis juodūjų serbentų džemas

„NAPOLEONAS“ BISKVITINIS TORTAS
nuo 1.8 kg, 

1 kg - 20.95 €

vanilinis biskvitas su liofelizuotomis avietėmis, kavos sirupas, maskarponės sūrio kremas

„MASKARPONĖS“ BISKVITINIS TORTAS nuo 1.8 kg, 

1 kg - 19.55 €

klasikiniai medaus torto lakštai su liepų medumi; perteptas saldžiarūgščiu gietinėlės kremu

„MEDEUTIS“ BISKVITINIS TORTAS
nuo 1.8 kg, 

1 kg - 18.95 €



profitrolių lazdelės, saldžiarūgštis grietinės kremas, vaisinės žele gabaliukai

„PROVANSO“ BISKVITINIS TORTAS
nuo 1.8 kg, 

1 kg - 17.95 €

vanilinis biskvitas, maskarponės kremas, egzotinių vaisių compote

BISKVITINIS TORTAS - MASKARPONĖ SU EGZOTINIŲ VAISIŲ COMPOTE
nuo 1.8 kg, 

1 kg -19.55 €

vanilinis biskvitas, natūralių apelsinų sulčių- maskarponės kremas, džemas

„APELSININĖ MASKARPONĖ“ BISKVITINIS TORTAS

migdoliniai macaronso lakštai, filadelfijos kremas, šviežios uogos

„MACARONS CAKE“ BISKVITINIS TORTAS

šokoladinis biskvitas, belgiško šokolado ganašas, rome mirkytos vyšnios

„ŠOKOLADINIS TRIUFELIS“ BISKVITINIS TORTAS

nuo 1.8 kg, 

1 kg - 19.55 €

nuo 1.8 kg, 

1 kg - 24.95 €

nuo 1.4 kg, 

1 kg - 28.95 €



vanilinis biskvitas, vaisinio jogurto ir grietinėlės kremas su vaisių gabaliukais

„JOGURTINIS“ BISKVITINIS TORTAS

špinatinis biskvitas, juodųjų serbentų putėsiai, šilauogės

„BLACK CURRANT“ BISKVITINIS TORTAS nuo 1.5 kg, 

1 kg - 17.95 €

šokoladinis biskvitas, vanilinis biskvitas, traškus sluoksnis su „Nutella“, 

riešutų skonio grietinėlės kremas

TRAŠKUTIS SU „NUTELLA“ BISKVITINIS TORTAS nuo 1.8 kg, 

1 kg - 19.55 €

nuo 1.5 kg, 

1 kg - 15.95 €



pistacinis biskvitas, profitrolinis įdaras su pistacijų kremu, baltojo šokolado putėsiai, šeivamedžio sirupas

„PISTACIJŲ MŪZA“ MUSINIS TORTAS
nuo 1.5 kg, 

1 kg - 21.55 €

juodojo šokolado biskvitas, arachisų stroizelis, traškus sluoksnis su „Fleur de sel“, šokoladinis ganašas su 

arachisais, belgiško baltojo šokolado musas

„ARACHISAS“ MUSINIS TORTAS
nuo 1.5 kg, 

1 kg - 18.95 €

biskvitas su namine sūdyta karamele, belgiško šokolado kremas, kremas su “Fleur de sel” karamelinio

šokolado kremu, trapus migdolinis sausainis

KARAMELINIS„FLEUR DE SEL“ MUSINIS TORTAS nuo 1.5 kg, 

 1 kg - 19.95 €

šokoladinis biskvitas, kavos ir brendžio sirupas, juodo, pieninio ir balto šokolado musai

„TRYS ŠOKOLADAI“ MUSINIS TORTAS
nuo 1.5 kg, 

 1 kg - 21.95 €

„Mazelnut“ biskvitas, žaliųjų obuolių ir laimo įdaras, belgiško šokolado kremas, „Fleurtine“ sluoksnis

„POMME“ MUSINIS TORTAS nuo 1.5 kg, 

1 kg - 18.95 €

pistacijų biskvitas, aviečių confi, pistacijų ir belgiško baltojo šokolado kremas

„FAZER“ MUSINIS TORTAS nuo 1.5 kg, 

1 kg - 20.95 €



datulių-migdolų pagrindas, anakardžių riešutų kremas, aviečių confi

RAW „AVIETĖ“ MUSINIS TORTAS
nuo 1.5 kg, 

1 kg - 27.95 €

datulių-migdolų pagrindas, anakardžių riešutų kremas, juodųjų serbentų confi

RAW „JUODASIS SERBENTAS“
nuo 1.5 kg, 

1 kg - 27.95 €

datulių-migdolų pagrindas, anakardžių riešutų kremas, vyšnių confi

RAW „VYŠNIUKAS“
nuo 1.5 kg, 

1 kg - 27.95 €

datulių-migdolų pagrindas, avokadų- špinatų kremas, medus

ŽALIASIS AVOKADŲ TORTAS nuo 1.5 kg, 

1 kg - 28.95 €

veganiškas sviestas, miltai, apelsinų žievelė, riešutai

VEGANIŠKI SAUSAINIAI nuo 1 kg, 

1 kg - 18.00 €

kokosų pienas, trinti persikai su mėtomis

KOKOSINĖ „PANNA COTTA“ 
10 vnt. - 27 €

15 vnt. - 35 €

20 vnt. - 43 €



vienam svečiui 1,5 ‒ 2 desertai taurelėse; 

taurelės depozitas - 3 eur, grąžinant per 2 d.d.

po šventės;

nedepozitiniai „rustic“ stiliaus stiklainiukai - nemokami;

vienam svečiui rekomenduojama 100 ‒ 150 gr. torto;

darant daugiau nei vieno aukšto tortą‒ 

biskvitiniai tortai su musiniais nemaišomi;

didesnis, nei 3 kg tortas dedamas ant stiklo arba 

veidrodžio, kurio užstatas -13€/vnt.

šalia desertų ir tortų kainų nurodomas minimalus

užsakymo kiekis.

REKOMENDEACIJOS
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