Torty

na każdą okazję

Wyjątkowe torty na każdą okazję
W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki wybór tortów
na chrzciny, komunię, urodziny, ślub, imprezę firmową czy
spotkanie z przyjaciółmi.
Biszkoptowe torty w różnych kształtach i smakach
przygotowywane są rzemieślniczymi metodami w oparciu
o sprawdzone receptury i z wykorzystaniem składników
najwyższej jakości.
Na życzenie Klienta tort możemy ozdobić wydrukiem
dowolnej grafiki, zdjęcia lub dekoracjami przedstawionymi
w katalogu i dobranymi przez Klienta wedle jego oczekiwań.
Wzór niepowtarzalnego tortu można stworzyć na stronie
www.putkatorty.pl

Podstawowe informacje
Waga:
» tort okrągły: 1 – 2,7 kg
» tort prostokątny: 1,5 – 3,7 kg

Czas realizacji:
» 2 dni wcześniej do godziny 12
» zamówienie na poniedziałek
należy złożyć najpóźniej w piątek
do godziny 12

Maksymalny rozmiar podstawy:
» tort okrągły: 29 cm
» tort prostokątny 36×26 cm

Cena:
» zależy od wielkości i kształtu
tortu oraz dekoracji

Gdzie zamówić

Na stronie www.putkatorty.pl lub osobiście w jednej z Piekarni Cukierni Putka

Informacje dodatkowe

Waga tortu może się wahać o ok. 10% w stosunku do zamówienia. Torty robione są ręcznie, a owoce
i inne składniki użyte do dekoracji mogą mieć różną gramaturę.
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Podstawowe informacje
Waga:
» tort okrągły: 1,5 kg
» tort prostokątny: 2 – 3,5 kg

Warianty dekoracji:
» standardowa
» krótki napis (w zależności
od wielkości tortu)
» ze zdjęciem
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Informacje dodatkowe:
» torty można zamówić
również na specjalne okazje
np. chrzest, komunię
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Okrągłe i prostokątne
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Podstawowe informacje*
Torty okrągłe:
Ø
rozmiar
(cm)

Torty prostokątne:
waga
(kg)

liczba
osób

(cm)

waga
(kg)

rozmiar

S

21

1 – 1,3

8–9

L

28×20

1,5 – 2

16 – 20

M

23

1,2 – 1,7

10 – 15

XL

34×24

2–3

21 – 28

XXL

36×26

2,7 – 3,7

29 – 36

L

25

1,5 – 2

16 – 20

XL

29

2,2 – 2,7

21 – 26

liczba
osób

Istnieje możliwość zamówienia tortu
w przedziale wagowym 3,7 – 8 kg

* W razie pytań prosimy o kontakt: tel.: 22 31 06 349 lub e-mail: torty@putka.pl

Warianty dekoracji:
» standardowa
» krótki napis
(w zależności od
wielkości tortu)
» ze zdjęciem
» boki gładkie,
sople lub kulki
czekoladowe
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Podstawowe informacje
Dostępne smaki:
» śmietankowy
» śmietankowy z wiśniami
» truskawkowy
» czekoladowy
» czekoladowy z wiśniami

Maksymalny rozmiar wydruku:
» 30×21 cm (A4)
Minimalna rozdzielczość zdjęcia:
» 800×600 px
Forma przyjmowania zdjęć:
» nośnik
» mail
» odbitka (nie przyjmujemy zdjęć
na kartce papieru)

Informacje dodatkowe:
» napis na torcie ze zdjęciem
może być dłuższy niż
w przypadku tortów
z dekoracją z owoców
lub czekolady, ale również
zależy od wielkości tortu
» torty ze zdjęciem są lżejsze

O nietypowych kształtach
Serce
Śmietankowy
z wiśniami

Śmietankowy

Czekoladowy

Truskawkowy

Podstawowe informacje
Wielkość:

Czekoladowy
z wiśniami

Dekoracja waflowa

rozmiar

waga
(kg)

liczba
osób

S

0,8 – 1,25

8–9

M

1,5 – 2,2

10 – 16

Warianty dekoracji:
» standardowa
» krótki napis np. Kocham Cię

Dekoracje
z opłatka

Podstawowe informacje
Dostępne smaki:
» śmietankowy
» śmietankowy z wiśniami
» truskawkowy
» czekoladowy
» czekoladowy z wiśniami
Kształt:
» okrągły
Wielkość:
rozmiar

Bita śmietana

Ø
(cm)

L

25

XL

29

waga
(kg)

liczba
osób

1,5 – 2

16 – 20

2,2 – 2,7 21 – 26

Warianty dekoracji:
» motyle
» kwiaty storczyki
» kwiaty astry
» mini kwiatki

Na specjalne okazje
Komunijne

Dekoracja
z opłatka

Dekoracja z cukrowej
tabliczki dla chłopca
lub dziewczynki

Śmietankowy lub
śmietankowy
z wiśniami

Śmietankowy lub
śmietankowy z wiśniami
Dekoracja z opłatka
lub hostia i napis

Podstawowe informacje

Dekoracja
z owoców

Waga:
prostokątny*:
» 1,5 – 3,7 kg
książka:
» 3 – 3,5 kg (25 – 30 osób)
Warianty dekoracji:
» krótki napis
» hostia cukrowa
» dekoracja z opłatka (szablon
lub zdjęcie)
*Istnieje możliwość zamówienia tortu
w przedziale wagowym 3,7 – 8 kg

Śmietankowy

Na chrzest
Czekoladowy
napis

Cukrowe
dekoracje

Podstawowe informacje
Waga:
okrągły lub prostokątny:
» min. 1,5 kg
Warianty dekoracji:
» cukrowa dekoracja dla
chłopca lub dziewczynki
» krótki napis

Śmietankowy lub
śmietankowy z wiśniami

Boki gładkie lub
szprycowane bitą śmietaną
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PUTKA sp. z o.o.
ul. Sadowa 36
05-850 Jawczyce

22 31 06 349
torty@putka.pl
www.tortyputka.pl

facebook.com/PiekarnieCukierniePutka
instagram.com/piekarnie_cukiernie_putka

