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REKOMENDACIJOS

Vieno vakaro šventei, vienam svečiui rekomenduojame 1 desertą ir 100-150 gr torto;

Dviejų dienų šventei, vienam svečiui rekomenduojami 1,5-2 desertai ir 150-200 gr torto;

Nedepozitiniai „Rustic“ stiliaus stiklainiukai desertams - nemokami. 

Depozitinių taurelių desertams depozitas - 3 eur / vnt,
 grąžinant taureles per 2 d.d. po šventės; 



„PROVANSO“ DESERTAS
Profitroliai; grietinėlės kremas; natūrali želė; vaisiai

nuo 10 vnt - 3.00� / vnt
nuo 15 vnt - 2.90� / vnt
nuo 20 vnt - 2.80� / vnt 

NEKEPTAS SŪRIO PYRAGAS
Maskarponės sūrio kremas; karamelizuoti trupiniai; vaisiai

nuo 10 vnt - 3.20� / vnt
nuo 15 vnt - 3.10� / vnt
nuo 20 vnt - 3.00� / vnt 

APELSINŲ SULČIŲ ŽELĖ

„TIRAMISU“ DESERTAS

BANANAI KARAMELĖJE

100% apelsinų sulčių želė; maskarponės sūrio kremas; 

Maskarponės sūrio kremas; biskvito lazdelės; kavos-brendžio sirupas

Bananai, naminė karamelė, sūdyti žemės riešutai, karam. trupiniai, šokoladas

nuo 10 vnt - 2.80� / vnt
nuo 15 vnt - 2.70� / vnt
nuo 20 vnt - 2.60� / vnt 

nuo 10 vnt - 3.00� / vnt
nuo 15 vnt - 2.90� / vnt
nuo 20 vnt - 2.80� / vnt 

nuo 10 vnt - 3.00� / vnt
nuo 15 vnt - 2.90� / vnt
nuo 20 vnt - 2.80� / vnt 



„PANNA COTTA” SU BRAŠKĖMIS
Šokolado-grietinėlės kremas; trintų braškių užpilas;

nuo 10 vnt - 2.90� / vnt
nuo 15 vnt - 2.80� / vnt
nuo 20 vnt - 2.70� / vnt 

ESPRESSO „PANNA COTTA“
Espresso kavos ir grietinėlės kremas; riešutų griliažas;

nuo 10 vnt - 3.20� / vnt
nuo 15 vnt - 3.10� / vnt
nuo 20 vnt - 3.00� / vnt 

PISTACIJŲ „PANNA COTTA“
Pistacijų kremas; trintų aviečių užpilas;

nuo 10 vnt - 3.00� / vnt
nuo 15 vnt - 2.90� / vnt
nuo 20 vnt - 2.80� / vnt 

„PANNA COTTA“ SU PERSIKAIS IR MĖTOMIS
 Šokolado-grietinės kremas; trintų persikų ir šviežių mėtų užpilas; 

nuo 10 vnt - 2.90� / vnt
nuo 15 vnt - 2.80� / vnt
nuo 20 vnt - 2.70� / vnt 



nuo 10 vnt - 1.90� / vnt
nuo 15 vnt - 1.80� / vnt
nuo 20 vnt - 1.70� / vnt 

„MACARONS“
Galimi skoniai: juodųjų serbentų; aviečių; mango; pistacijų su avietėmis;

nuo 25 vnt - 
0.90� / vnt

KANELĖS

„MINI“ KEKSIUKAI

Klasikinės kanelės;
nuo 25 vnt - 
0.80� / vnt

Šokoladinis keksiukas, naminės karamelės įdaras, sviestinis kremas, vaisiai

ZEFYRAI
Rankų darbo zefyrai; juodųjų serbentų arba  aviečių skonio; 

nuo 0.7 kg - 
23� / kg



PYRAGĖLIS „BLACK CURRANT“
Špinatinis biskvitas; juodųjų serbentų putėsiai;

nuo 10 vnt - 3.20� / vnt
nuo 15 vnt - 3.10� / vnt
nuo 20 vnt - 3.00� / vnt 

PYRAGĖLIS „FAZER“ (Gluten-free)
Pistacijų biskvitas; aviečių confi; pistacijų ir belgiško balto šokolado musas;

nuo 10 vnt - 3.70� / vnt
nuo 15 vnt - 3.60� / vnt
nuo 20 vnt - 3.50� / vnt 

PYRAGĖLIS „PINA COLADA“ (Gluten-free)

PYRAGĖLIS „MOHITO MARTINI“

Kokosinis manuel biksvitas; ananasų confi; traškus sluoksnis; kokosinis belgiško
balto šokolado musas;

Dakuaz biskvitas; obuolių gabaliukai; traškus sluoksnis; compote mohito; laimo 

ganašas; belgiško balto šokolado musas;

nuo 10 vnt - 3.70� / vnt
nuo 15 vnt - 3.60� / vnt
nuo 20 vnt - 3.50� / vnt 

nuo 10 vnt - 3.80� / vnt
nuo 15 vnt - 3.70� / vnt
nuo 20 vnt - 3.60� / vnt 



PYRAGĖLIS „PEACH”
Vanilinis biskvitas; persikai; jogurtinis kremas;

nuo 10 vnt - 3.20� / vnt
nuo 15 vnt - 3.10� / vnt
nuo 20 vnt - 3.00� / vnt 

PYRAGĖLIS „MINI PAVLOVA“
Morengas; maskarponės sūrio kremas; vaisiai;

nuo 10 vnt - 3.00� / vnt
nuo 15 vnt - 2.90� / vnt
nuo 20 vnt - 2.80� / vnt 

PYRAGĖLIS „YZZU“ PASIMATYMAS

PYRAGĖLIS „MANGO MEILĖ“

Žemuogių confi; yzzu ganašas; yzzu ir belgiško balto šokolado musas; muale 

biskvitas;

Dakuaz biskvitas; traškus sluoksnis; mango compote; mango cremiu; pieniško 

belgiško šokolado musas;

nuo 10 vnt - 4.00� / vnt
nuo 15 vnt - 3.90� / vnt
nuo 20 vnt - 3.80� / vnt 

nuo 10 vnt - 3.70� / vnt
nuo 15 vnt - 3.60� / vnt
nuo 20 vnt - 3.50� / vnt 



Minimalus tortuko svoris - 1.8 kg be papuošimo. Tortuko svoris gali svyruoti iki 10-15 proc. 

Standartiškai, šių tortų paviršius gali būti padengtas maskarponės kremu arba tortas gali būti „naked“ stiliaus, 
puoštas šviežiomis uogomis.

Jūsų norima torto puošyba ir kaina derinama individualiai.

Gaminant dviejų (ir daugiau) aukštų tortą, kiekvienas aukštas prideda po 2 eur prie torto kilogramo kainos. 

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

Minimalus tortuko svoris - 1.3 kg be papuošimo. Tortuko svoris gali svyruoti iki 10-15 proc. 

Standartiškai, šių tortų paviršius gali būti padengtas padengtas veliūru, veidrodine šokolado glazūra, 
papuoštas šviežiomis uogimis. 

Jūsų norima torto puošyba, spalva ir kaina derinama individualiai.

Gaminant dviejų (ir daugiau) aukštų tortą, kiekvienas aukštas prideda po 2 eur prie torto kilogramo kainos. 

Kelių aukštų tortuose biskvitiniai su musiniais nemaišomi.
Cukraus mase dengtų tortų ar figūrėlių negaminame!  



BISKVITINIS TORTAS „SNICKERS“
Karamelinis biskvitas; naminė karamelė; belgiškas šokoladas; grietinėlės-balto 

šokolado kremas; sviestinis karamelės kremas; sūdyti žemės riešutai

nuo 1.8 kg; 
1 kg - 21.00 �

BISKVITINIS TORTAS „JUODAS MIŠKAS“
Sodrus šokoladinis biskvitas; karamelizuotos vyšnios; maskarponės-grietinėlės 
kremas;

BISKVITINIS TORTAS „BLACK CURRANT“

BISKVITINIS „MORENGINIS“ TORTAS

BISKVITINIS TORTAS „NAPOLEONAS“

Špinatinis biskvitas; juodųjų serbentų putėsiai;

Vanilinis biskvitas; kavos-brendžio sirupas; morengas; sviestinis karamelinis 

kremas; graikiniai riešutai;

Sviestiniai kapotos tešlos lakštai; vanilinis patisserie kremas; naminis juodųjų 
serbentų džemas;

nuo 1.8 kg; 
1 kg - 20.00 �

nuo 1.8 kg; 
1 kg - 18.00 �

nuo 1.8 kg; 
1 kg - 20.00 �

nuo 1.8 kg; 
1 kg - 22.00 �



BISKVITINIS TORTAS „PROVANSO“
Profitrolių lazdelės; saldžiarūgštės grietinėlės kremas; vaisinės želė gabaliukai;

nuo 1.8 kg; 
1 kg - 17.00 �

BISKVITINIS TORTAS „MEDUTIS“
Klasikiniai medaus torto lakštai; saldžiarūgštės grietinėlės pertepimas;

BISKVITINIS TORTAS „PEACH“

BISKVITINIS TORTAS „ŠOKOLADINIS TRIUFELIS“

BISKVITINIS TORTAS „TIRAMISU“

Vanilinis biskvitas; persikai; jogurtinis kremas; 

Šokoladinis biskvitas; belgiško šokolado ganašas; rome mirkytos vyšnios; 

Šokoladinis biskvitas; biskvito lazdelės; kavos-brendžio sirupas; maskarponės sūrio 

kremas; 

nuo 1.8 kg; 
1 kg - 17.00 �

nuo 1.8 kg; 
1 kg - 15.00 �

nuo 1.8 kg; 
1 kg - 25.00 �

nuo 1.8 kg; 
1 kg - 20.00 �



BISKVITINIS TORTAS „MASKARPONĖS SU BRAŠKĖMIS“
Vanilinis biskvitas; maskarponės sūrio kremas; braškių confi; 

nuo 1.8 kg; 
1 kg - 20.00 �

TORTAS „PAVLOVA“
Morengas; maskarponės sūrio kremas; vaisiai; 

BISKVITINIS TORTAS „MACARONS CAKE“

BISKVITINIS TORTAS „TRAŠKUTIS“

Migdoliniai macarons lakštai; filadelfijos kremas; šviežios uogos; 

Šokoladinis biskvitas; vanilinis biskvitas; traškus sluoksnis su „Nutella“, „Nutellos“ 

grietinėlės kremas;

nuo 1.8 kg; 
1 kg - 22.00 �

nuo 1.4 kg; 
1 kg - 29.00 �

nuo 1.8 kg; 
1 kg - 20.00 �



MUSINIS TORTAS „FAZER“ (Gluten-free)
Pistacijų biskvitas; aviečių confi; pistacijų ir belgiško šokolado musas; 

nuo 1.3 kg; 
1 kg - 23.00 �

MUSINIS TORTAS „PINA COLADA“ (Gluten-free)
Kokosinis manuel biskvitas; ananasų confi; traškus sluoksnis; kokosinis belgiško 

balto šokolado musas; 

MUSINIS TORTAS „MOHITO MARTINI“

MUSINIS TORTAS „MANGO MEILĖ“ 

MUSINIS TORTAS „YZZU PASIMATYMAS“

Dakuz biskvitas su obuolių gabaliukais; traškus sluoksnis; compote mohito; laimo 

ganašas; belgiško balto šokolado musas;

Dakuz biskvitas; traškus sluoksnis; mango compote; mango cremiu; pieniško 

belgiško šokolado musas; 

Žemuogių confi; yzzu ganašas; yzzu ir belgiško šokolado musas; muale biskvitas;

nuo 1.3 kg; 
1 kg - 24.00 �

nuo 1.3 kg; 
1 kg - 25.00 �

nuo 1.3 kg; 
1 kg - 23.00 �

nuo 1.3 kg; 
1 kg - 27.00 �



MUSINIS TORTAS „PISTACIJŲ MŪZA“
Pistacijų biskvitas; profitroliai, įdaryti pistacijų-maskarponės kremu; balto šokolado 

musas;

nuo 1.3 kg; 
1 kg - 25.00 �

MUSINIS TORTAS „ARACHISAS“
Juodo šokolado biskvitas; arachisų stroizelis; traškus sluoksnis su „Fleur de Sel“; 

belgiško pieniško šokolado musas;

VEGANIŠKAS RAW „AVIETĖ“ (Gluten-free)

VEGANIŠKAS RAW „JUODASIS SERBENTAS“   (Gluten-free)

Datulių-migdolų biskvitas; anakardžių riešutų kremas; aviečių confi;

Datulių-migdolų biskvitas; anakardžių riešutų kremas; juodųjų serbentų confi;

nuo 1.3 kg; 
1 kg - 23.00 �

1 kg - 28.00 �

1 kg - 28.00 �

KOKOSINĖ „PANNA COTTA“ (Gluten-free)
Kokosų pieno kremas; persikų - mėtų užpilas; 

nuo 10 vnt - 3.20� / vnt
nuo 15 vnt - 3.10� / vnt
nuo 20 vnt - 3.00� / vnt 

VEGANIŠKI DESERTAI:
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