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Nasze słodkości
już dawno przestały być
wyłącznie słodkościami
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TORTY WESELNE
smaki do wyboru

Smak tortu - wybierając smak tortu weselnego, warto zastanowić się nad efektem, jaki 

chcielibyśmy uzyskać – możemy stawiać na bezpieczną klasykę,

która posmakuje dosłownie każdemu,

lub spróbować zaskoczyć wszystkich niecodziennym doznaniem smakowym…

Zapraszając na wesele kilkadziesiąt różnych osób, ciężko jest mieć pewność, 

że smakiem zadowolimy wszystkich, jednak zdecydowanie warto spróbować 

spełnić oczekiwania nawet tych najbardziej wymagających ; )

szczególnie polecamy:

PODCZAS DEGUSTACJI TORTÓW WESELNYCH DAJEMY MOŻLIWOŚĆ

SPRÓBOWANIA WSZYSTKICH WYMIENIONYCH 8 SMAKÓW

1) torty na bazie kremowej

- tort intensywnie cytrynowy na biszkopcie z zielonej herbaty, z całymi malinami i chrupiącymi cytrynowymi crunchami

- tort z białej czekolady na waniliowym biszkopcie, z dżemem porzeczkowym, jagodami i chrupiącymi crunchami

- tort intensywnie czekoladowy na biszkopcie brownie, z malinami i chrupiącymi crunchami w ciemnej czekoladzie

- tort orzechowy na waniliowym biszkopcie, z Ferrero Rocher, ciemną deserową czekoladą i dżemem porzeczkowym

2) torty na bazie śmietanowej

- tort śmietankowy z prosecco na biszkopcie z zielonej herbaty, z białą czekoladą i całymi borówkami,

- tort malinowy na czekoladowym biszkopcie brownie, z całymi malinami i chrupiącymi crunchami,

- tort czekoladowy z whisky na biszkopcie brownie, z prażonymi wiśniami i chrupiącymi crunchami,

- tort śmietankowy na waniliowym biszkopcie z białą czekoladą, z kawałkami brzoskwiń i crunchami kokosowymi
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TORTY WESELNE
cenne wskazówki

Przy zamówieniu tortu weselnego warto wziąć pod uwagę poniższe wskazówki,

które dajemy Państwu na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia.

- Górne piętro tortu weselnego powinno być ulubionym smakiem Państwa Młodych : )

   Jest to piętro, którym przeważnie są częstowani Państwo Młodzi, Rodzice oraz Świadkowie.

- Dolne piętro tortu jest przeznaczone dla największej liczby Gości Weselnych, dlatego powinno być jak 

   najbardziej neutralne w swoim smaku. Z doświadczenia wiemy, że najlepiej sprawdzają się smaki klasyczne,

   z dodatkiem świeżych owoców.

- Przy tortach 3-piętrowych i więcej, dolne piętro ze względów technicznych i logistycznych

   (przenoszenie i przewożenie tortu weselnego) musi być wykonane na bazie smaków kremowych.

Jak policzyć wymaganą wagę tortu?

- standardowa porcja tortu dla Gościa weselnego

   wynosi 120 gram

- porcja dla „łasuchów” wynosi 150 gram

Ile pięter będzie miał tort przy danej wadze?

2 – 3 kg tortu – 1 piętro

4 – 7 kg tortu – 2 piętra

8 – 13 kg tortu – 3 piętra

14 – 17 kg tortu – 4 piętra

18 – 25 kg tortu – 5 pięter
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TORTY WESELNE
nowość! – torty z plexy

Jeśli marzą Państwo o oryginalnym torcie, 
którego wielkość jest dodatkowo wyeksponowana, 

to jest to opcja warta przemyślenia…

W transparentnych plexy, które posiadamy w różnych 
rozmiarach i kształtach (walce, kostki oraz hexagony) możemy 
umieścić wszystko co tylko podsunie nam wyobraźnia… Żywe 
kwiaty, geometryczne dekory lub motyw wspólnego hobby? 

Proszę bardzo! ; )

Cena użycia plexy w torcie jest ustalana indywidualnie
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TORTY WESELNE
Pięknie? Piękniej!

Podstawy dekoracyjne

Aby wywołać jeszcze większy efekt WOW podczas 
serwisu tortu warto podkreślić jego charakter, poprzez 

użycie podstawy dekoracyjnej,
która dodatkowo wyeksponuje nasze słodkie arcydzieło.

Podstawa może być okrągła lub hexagonowa.
Koszt wypożyczenia samej podstawy to 100 zł, 

dekoracja żywymi kwiatami to dodatkowe 50 zł.
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TORTY WESELNE
A gdyby tak kilka, zamiast jednego ?

Podczas organizacji wesela, na które planujemy zaprosić więcej niż 120 osób, zawsze pojawia się problem 

dużego tortu. Jeżeli ogromny 5cio piętrowy tort nie jest Państwa szczególnym marzeniem, to opcja kilku 

mniejszych tortów zamiast jednego dużego, może być dobrym pomysłem

Takie rozwiązanie ma sporo plusów:
+ zdecydowanie robi efekt WOW na Gościach Weselnych

+ jest wyjątkowo oryginalną formą podania tortu weselnego

+ pozwala zaoszczędzić czas podczas krojenia tortu

+ daje możliwość wykorzystania wielu technik dekoracyjnych
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TORTY WESELNE
A gdyby tak kilka, zamiast jednego ?

Przy wyborze kilku tortów (3 lub 5) zamiast jednego kilkupiętrowego, mamy możliwość wkomponować je 

w spójną aranżację słodkiego stołu. Taka aranżacja z tortów weselnych czeka już na sali weselnej

na przybycie Państwa Młodych wraz z Gośćmi i robi piorunujące wrażenie na wszystkich : )

Motywów dekoracyjnych może być kilka lub jeden spójny dla wszystkich tortów.

Koszt takiej opcji to 140 zł/kg i wówczas każde piętro,

we wszystkich tortach może być w innym smaku.
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SŁODKIE STOŁY
to już znacznie więcej niż tylko ciasta…

Świat zwariował na punkcie pysznych słodkości w efektowanych aranżacjach!! Muffinki, makaroniki, minitorciki – 

wszystko pięknie udekorowane i ułożone na specjalnie przygotowanych paterach, z pełną aranżacją florystyczną!!

Idealnie dopasowany do sali weselnej słodki stół robi piorunujące wrażenie na Gościach weselnych

i zachęca do skosztowania niecodziennych słodkości…

Do wyboru mamy kilka rodzajów podstaw, na których możemy ułożyć weselne słodkości:

- złote ornamentowe patery

- transparentne lub białe plexy

- drewniane patery w dwóch wydaniach

(surowe - rustykalne/szlifowane - boho)
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SŁODKIE STOŁY
Słodki stół ma formę pakietu, którego koszt wynosi 2 500 zł.

Pakiet zawiera:

- utrzymanie kolorystyki oraz motywu przewodniego wesela

- kupno papeterii (winietki z nazwami słodkości)

- przygotowanie kompozycji kwiatowych spójnych z kwiatami na Sali

- wynajęcie wszystkich niezbędnych dekoracji

   (pater, świeczników, podestów, ramek, wazoników, dodatków dekoracyjnych itd.)

- 300 sztuk słodkości (10 rodzajów po ok 30 sztuk)

- zaaranżowanie i rozłożenie słodkiego stołu na sali weselnej

   (dekoracje + połowa słodkości – druga połowa do dołożenia przez kelnera w trakcie trwania wesela)

Wszelkie ustalenia dotyczące doboru dekoracji na słodkim stole

odbywają się z Państwem Młodym lub bezpośrednio z dekoratorem Sali.

wesele.tortypotwojemu.pl
13



wesele.tortypotwojemu.pl
14



SŁODKIE STOŁY
Możemy to jeszcze podkreślić! – opcje dodatkowe

- kompozycja kwiatowa na słodki stół od florysty dekorującego salę + 100 zł

- wynajęcie białej ścianki dekoracyjnej z oświetleniem ledowym + 100 zł

   (szczególnie polecane przy salach z dużym przeszkleniem)

- dekoracja ścianki inicjałami Pary Młodej i łukami z ruskusu + 100 zł

- girlanda balonowa za słodkim stołem + 500 zł

- dodatkowe dekoracje związane z motywem przewodnim

   (np. walizki przy motywie podróżniczym lub pióra w motywie great gatsby) + 100 zł

Prezent dla Par Młodych na sezon 2021!

Do zamówienia słodkiego stołu

– wypożyczenie podstawy dekoracyjnej do tortu weselnego – gratis! ; )
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SŁODKIE STOŁY
Lista słodkości

- Deserki w koszyczkach z kremem z białej czekolady, z malinami i puszystą śmietanką na sable z chrupiących crunchy

- Makaroniki francuskie na bazie migdałów z kremem waniliowym i crunchami z białej czekolady

- Groszki ptysiowe z kruszonką i nadzieniem adwokatowym, zwieńczone śmietanką

- Tartaletki z chrupiącymi crunchami, mascarpone z malinami i dodatkiem białej czekolady

- Torciki biszkoptowe z kremem cytrynowym, miętą i malinami

- Muffinki waniliowe z pokruszoną białą czekoladą, nadzieniem malinowym i puszystą śmietanką

- Rurki z ciasta francuskiego z nadzieniem śmietankowo-budyniowym

- Kruche beziki z białą czekoladą, dżemem porzeczkowym i kremem waniliowym

- Tartaletki śmietankowe z nadzieniem mango i brzoskwiniami

- Torciki bezowe z białą czekoladą, chrupiącymi crunchami i owocami sezonowymi
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SŁODKOŚCI WESELNE
Słodki stół na własną rękę…

W naszej ofercie znajdą Państwo również wiele rodzajów słodkości do samodzielnego przygotowania słodkiego 

stołu. Na stronie www.tortypotwojemu.pl w zakładce „inne słodkości” znajdą Państwo szeroki wybór 

asortymentu, z podanymi ilościami minimalnymi oraz cenami za sztukę.

Dla ułatwienia podpowiadamy – dla 1 Gościa weselnego przyjmujemy przelicznik 200 gram,

Co sztukowo wynosi między 3, a 4 kawałki ciasta : )
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SŁODKOŚCI WESELNE
Mamy tego naprawdę sporo… ; )

Do wyboru mają Państwo m.in.:
- miniptysie z puszystym nadzieniem

- galaretki owocowe w różnych smakach

- deserki śmietankowe lub czekoladowe

- makaroniki francuskie z nadzieniami

- deserki w koszyczkach czekoladowych

- minitorciki bezowe z owocami sezonowymi i wiele, wiele innych…
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CIASTA BANKIETOWE
Dobry serniczek być musi!

Na żadnym weselu nie powinno zabraknąć tradycyjnego jabłecznika lub sernika. Naszym zdaniem, tradycyjne 

polskie przysmaki wciąż są bardzo pożądane na wszelkiego rodzaju przyjęciach : ) W swojej ofercie posiadamy 

pakiet ciast bankietowych, których różnorodność zadowoli każdego! W cenie 39.90 zł/kg oferujemy Państwu 

mix ciast, które przywozimy na salę weselną gotowe do wyłożenia (pokrojone, zapakowane i udekorowane).
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O ilości rodzajów ciast bankietowych decyduje cukiernik szykujący słodkości : )

W skład pakietu mogą wchodzić:

- sernik

- jabłecznik

- makowiec

- babka jogurtowa

- ciasto czekoladowe

- ciasto rafaello

- eklerki

- tartaletki



wesele.tortypotwojemu.pl
22

NASZE REALIZACJE
torty weselne
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NASZE REALIZACJE
słodkie stoły
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Torty po Twojemu Natalia Szymańska
ul. Armii Krajowej 38

58-302 Wałbrzych

tel. 795 111 900
email: biuro@tortypotwojemu.pl

instagram / tortowawakcji
facebook / Cukiernia Olenka

nr konta bankowego

48 1050 1908 1000 0091 3458 0852


