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Wyjątkowy tort, na wyjątową okazję ...



to synonim luksusowego 
i nowoczesnego cukiernictwa.

Tworzymy starannie dopracowane 
dzieła o bogatej strukturze, smaku

i dekoracji, inspirowane włoskim 
i francuskim cukiernictwem.
Stawiamy tylko na naturalne 

produkty.



Jedz to,

Rzemieślnicze

Indywidualne

Nowoczesne

Unikatowe

Starannie
skomponowane
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CO KOCHASZ ...
Wyjątkowe chwile wymagają doskonałej oprawy. W świecie  
wypieków stawiamy na oryginalność. Tworzymy unika-
towe kompozycje z najlepszych, naturalnych składników, 
zapewniając niezapomniane wrażenia smakowe.  

Nasze produkty są ...
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Skosztuj więcej o Amoretta na www.amoretta.pl



Prosta ścieżka
w 3 krokach ...

Jaki kształt?
Owalny? kwadratowy? a może 
nieszablonowy? 
Zapoznaj się z bogatą bazą  
kształtów ...

Na jaką uroczystość?
Wesele? Komunia? 
Wykonamy tort na każdy rodzaj 
uroczystości ...

Jaki smak?
Dobór odpowiedniego smaku ma 
znaczenie ...
Dlatego w Amoretta mamy  
przygotowaną różnorodną ofertę 
dostępności smaków ...

To Ty decydujesz ...

W naszej rzemieślniczej cukierni staramy się, aby torty 
nie tylko pięknie wyglądały, ale przede wszystkim sma-
kowały, ulubiony smak, można wybrać spośród wielu 
dostępnych wariantów z naszej oferty. 

Nasi Cukiernicy nadają tortom unikalnego kształtu  
i dekorują według Państwa wymagań.
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Nasze torty polecają się na ...
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Wesela

Chrzciny

Komunie

Urodziny



Kawowy

Wiśniowy

Brzoskwiniowy

Pomarańczowy

Smaki tortów Bestselerów ...

biszkopt kawowy / crunch orzech laskowy 
/ crème brulee kawowy / mus czekoladowy

biszkopt czekoladowy / crunch czekoladowy  
/ compote wiśniowy / cremeux wiśniowy / 
mus czekoladowy

biszkopt miód- rozmaryn / compote 
brzoskwinia - morela / cremeux morela 
/ mus brzoskwinia - rozmaryn

biszkopt korzenny / crunch / compote 
pomarańczowy / mus śmietankowy
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Smaki tortów 
Okolicznościowych ...

biszkopt / crunch orzech laskowy  
/ compote truskawkowe / mus śmietankowy

mus czekolada - wiśnia / żelka wiśniowa  
/ krem muślinowy / crunch czekoladowy 
/ biszkopt czekoladowy

biszkopt czekoladowy / crunch orzech 
laskowy / mus malina - truskawka / żelka 
malina - truskawka / mus waniliowy

mus czekolada - kawa / żelka malinowa  
/ biszkopt czekoladowy

mus kokosowy / żelka marakuja - mango  
/ biszkopt

mus limonkowy / krem biała czekolada - mięta 
/ biszkopt miętowy

Śmietankowa chmurka

Wiśniowa wariacja

TRIO

Kawa malina

Kokos

Mojito



Okrągły

Kwadratowy

Z monoporcji

Piętrowy

Na stelażu
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Wybierz kształt ... 
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Do 4 dni

Dostępność

Tort na chrzciny

25 / 30 os.
Przykładowy tort 
ze zdjęcia dla
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Tort komunijny

Do 7 dni

Dostępność
25 / 30 os.

Przykładowy tort 
ze zdjęcia dla
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30 / 40 os.
Przykładowy tort 
ze zdjęcia dla

Tort Kubuś i Przyjaciele

Do 4 dni

Dostępność
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W roli tortu doskonale sprawdzą się nasze monoporcje, ustawione na kształt 
piętrowego wypieku na specjalnej, przeźroczystej paterze.

Oryginalnie się prezentują na każdej uroczystości, a ich kształt i smak można 
dobrać według własnych upodobań lub pod klimat uroczystości.

Tort z monoporcji



Tort Kawowy

Do 4 dni

Dostępność

BEST
SELER

10 / 15 os.
Przykładowy tort 
ze zdjęcia dla
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Tort Wiśniowy

Do 4 dni

Dostępność

BEST
SELER

10 / 15 os.
Przykładowy tort 
ze zdjęcia dla

14



Tort Brzoskwiniowo - morelowy

Do 4 dni

Dostępność

BEST
SELER

15 / 20 os.
Przykładowy tort 
ze zdjęcia dla
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Tort Pomarańczowy

Do 4 dni

Dostępność

BEST
SELER

10 / 15 os.
Przykładowy tort 
ze zdjęcia dla
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Słodkie bufety

Ciasta

Słodkie upominki

Ciastka kruche

Croissanty

Makaroniki

Monoporcje

Tarty
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W ofercie naszej cukierni znajdziecie Państwo również:

Torty to nie wszystko ...

Skosztuj więcej o Amoretta na www.amoretta.pl



ZAPRASZAMY

Cukiernia Amoretta
Bachledówka 353

34-407 Ciche

Monika Mrowca
+48 509 509 929

monika.mrowca@amoretta.pl

Wioleta Bulas - Madeja
+48 505 027 686

wioleta.bulas@amoretta.pl

facebook.com/cukierniaamoretta

www.amoretta.pl
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