
võileivatort lõhega

Nisuleivast majoneesikreemiga ja õrn-soolalõhega tort.



võileivatort krevettidega

Nisuleivast majoneesikreemiga ja krevettidega soolane tort. 



võileivatort singiga

Nisuleivast majoneesikreemiga ja singiga soolane tort.



Šokolaadi-pähklipärg



Šokolaadi-pähklikringel



õuna-kohupiimapärg



õuna-kohupiimakringel



juustu-peekonipärg



juustu-peekonikringel



Puuviljade ja želeega kaetud küpsetatud kohupiima-rosinatort.

kohupiima puuvilja tort



maasika Šarlotte

Maasikate ja želeega kaetud šarlotte tort.



camilla tort

Liivatainapõhjal õunakeedisega ja toorjuustu-vahukreemiga tort. Pealt kaetud passionvilja-marmel-
aadiga ja kaunistatud kompotipuuviljade, puuviljade ja kakaoglasuuriga.



Šokolaadi-toorjuustutort

Liivatainapõhjal kohupiima-šokolaadikreemiga tort. Kaetud üleni lainelise šokolaadiglasuuriga.



pulmatort

Erineva sisu ja täidisega tordid. Kaunistus tellija valikul.



vigurtort

Kolm biskviidi kihti kokku pandud banaanimaitselise kohupiima vahukreemi ja margariini kreemi 
seguga. Tort kaetud martsipaniga. 1) Punane auto 2) Koer 3) Printsess 4) Politseiauto



Panna-Cotta  šokolaadikapslis panna-cottakreemitäidisega minikook  
Toorjuustu  Mandligriljaašil toorjuustukreemiga minikook  
Ekleer  Keedukreemiga keedutainatasku šokolaadiglasuuriga minikook  
Kirss šokolaadis  Valgel šokolaadiplaadil tumedasse šokolaadi kastetud brändikirss  

minikoogid 15-20g



Kapsapirukas    
Porgandipirukas    
Lihapirukas    
Singipirukas    
Peekonipirukas    
Kaneelirull    

minipirukad pärmitaignast



rabarberikook

Liivatainapõhjal kaneeli-rabarberitäidisega biskviitkook.



memme kohupiimakook

Muretaignapõhjal jahu-või puistega keedise täidisega kohupiimakook.



sacher tort

Kakao-võibiskviidil aprikoosikeedise ja kakaoglasuurkattega tort.



belgia kohupiima tort

Kohupiima-šokolaadikreemiga biskviittort. Kihitatud apelsiinikeedisega ja  kaetud 
šokolaadivõõbaga.



toorjuustu tordid

Marjadega kaetud toorjuustukreemiga biskviittort.



vaarika toorjuustutort

Vaarikatega toorjuustukreemiga pähklibesee-biskviittort. 
Kaunistatud šokolaadilaastudega.



baileys maitseline
martsipani tort

Bailey`s likööriga biskviit-kohupiimatort, mis on kaetud martsipanikihiga.



trühvlitort

Kolmekihiline võimargariinikreemiga rummimaitseline biskviittort.     
Pealt kaetud trühvlipuistega, kaunistatud kakaoglasuurist viguritega.



kohupiima-martsipanitort

Kohupiimakreemiga martsipanikattega biskviittort.
Võimalik tellida fototrükk martsipanile.



kohupiima-puuviljatort

Kohupiimakreemiga biskviittort, mis on kaetud erinevate kompoti- ja värskete puuviljadega.



lastepärane tort

Võimalik tellida erineva kuju, sisu ja suurusega lastepäraseid torte.



ahjuõuna-jogurtitort 

Ahjuõuna-jogurti suflee kattega liivatainapõhjal tort.



trühvlipallid

Šokolaaditäidisega ja glasuurkateega minisuupisted (4 erinevat)



vigurtort

Võimalik tellida erineva kuju ja suurusega lastepäraseid torte.
Martsipanikattega ja erineva tordi sisuga.



martsipani- 
kohupiimatort "kass"

Kolm biskviidi kihti kokku pandud banaanimaitselise kohupiima vahukreemi ja margariini kreemi 
seguga.Tort kaetud martsipaniga ja kaunistatud heledast ja tumedast glasuurist viguritega.



martsipani-kohupiimatort 
"nimega"

Kolm biskviidi kihti kokku pandud banaanimaitselise kohupiima vahukreemi ja margariini kreemi 
seguga.Tort kaetud martsipaniga ja kaunistatud heledast ja tumedast glasuurist viguritega.
Tordile võib kirjutada nime ja vanuse.



tort "red velvet"

Kaks punase värvilist biskviidikihti kokku pandud toorjuustukreemiga. Tort kaetud toorjuus-
tukreemi ja värskete maasikatega.



martsipani-kohupiimatort

Võimalik tellida erineva kuju, sisu ja suurusega lastepäraseid torte.



tosca kook

Iirisekattega mandlikeeks, kus on katteks kasutatud ka 
mandleid, aprikoose, rosinaid ja maapähkleid



marjakook

Keeksipõhjal keedukreemitäidisega rohke marjakattega tort. 



prantsuse õunakook

Muretaignapõhjal vanilje-keedukreemiga õunakook.



hinnad

Standardtort Kaal g Hind €
Ahjuõuna-jogurtitort 1000 10.50 
Ahjuõuna-jogurtitort 450 5.20 
Baileys martsipanitort 1200 17.60 
Belgia kohupiimatort 1450 17.80 
Belgia kohupiimatort 600 7.80 
Kirsi-toorjuustutort 760 11.50 
Maasika-mustikatoorjuustutort 760 11.50 
Maasika-toorjuustutort 760 11.50 
Šokolaadi-toorjuustukook 950 13.40 
Toorjuustutort Camilla 1000 13.00 
Toorjuustutort Camilla 450 6.30 
“Carmen” küpsetatud kohupiima-puuviljatort 1300 14.10 
“Carmen” küpsetatud kohupiima-puuviljatort 650 7.60 
Kohupiima-vaarikatort 1100 12.20 
Maasikašarlotte 1050 12.10 
Maasikašarlotte 525 7.10 
Marjakook 1500 15.10 
Memme kohupiimakook 1050 11.90 
Revali kook (täidis muutub vastavalt hooajale) 1200 20.00 
Sacher tort 1000 15.10 
Tosca pähklite ja rosinatega 1000 10.60 
Tosca pähklite ja rosinatega 700 7.30 
Trühvlitort 1050 8.00 



hinnad

Eritellimustordid Kg/hind €
Martsipani-kohupiimatort 15.90
“Carmen” küpsetatud kohupiima-puuviljatort 11.50
Kohupiimakreemi puuviljatort (nt. lastepärane tort) 11.50
Vigurtort 21.90
Baileys martsipani-kohupiimatort 15.90
Belgia kohupiimatort 13.60
Kohupiima-vaarikatort 13.80
Ahjuõuna-jogurtitort 10.50
Pulmatort 21.90
Toorjuustutort Camilla 13.00
Kirsi-toorjuustutort 14.10
Maasika-toorjuustutort 14.10
Marjatort 10.30
Maasikašarlotte 12.00
Vaarika-toorjuustutort 18.30
Šokolaadi-toorjuustukook 17.80
Memme kohupiimakook  11.90
Sacher tort 15.10
Tosca kook 13.60
Trühvlitort 10.50
A4 suhkrumassipilt tordile 8.10
A5 suhkrumassipilt tordile 4.80

Eritellimustooted Kaal g Hind €
Võileiva-krevetitort 1000 19.50 
Võileiva-singitort 1000 15.20 
Võileiva-lõhetort 1000 19.50 
Juustu-peekonikringel 1000 11.70 
Kohupiima-õunakringel 1000 8.80 
Šokolaadi-pähklikringel 1000 8.00 
Miniekläär shokolaadi või karamellikattega 25 0.60 
Minikoogid (florentiin toorjuustuga, pannacotta, brändikirss) 15 0.70  
Trühvlipallid 20 0.70 
Minipirukad (liha-, viineri-, kapsa-, porgandipirukas, kaneelirull) 25 0.50 
 


