Tårta & Dessert
Vad roligt att du vill beställa en specialdesignad tårta handgjord av kärlek och passion!
Vi skräddarsyr alltid era tårtor och därför är det viktigt för oss att först ha en konsultation med
er, så att vi är överens om exakt vad det är ni önskar. Ni kan välja om ni vill ha konsultationen på
plats i våra lokaler eller om ni föredrar att kommunicera via mejl eller telefon.

Provsmakning hos oss
Ni kan gärna kombinera konsultationen med en provsmakning hos oss. Då pratar vi inte bara
igenom tårtans utseende och innehåll, utan ni kan även provsmaka 3 olika smaker på bottnar och
6 olika smaker på fyllning. De serveras separat så att ni kan prova olika kombinationer. I tårtan
kommer det sedan att vara en botten och två sorters fyllningar.
Vill ni stället för tårta ha cupcakes får ni provsmaka två sorters cupcakes och två sorters frosting.
Ni kan också välja att både provsmaka cupcakes och tårta och då blir det dubbel avgift.
Ta gärna med ett färgprov, bilder på bukett, dukning eller brudklänning om ni skulle vilja att element från dessa går igen i er tårta.
Meddela oss gärna vilket datum ni ska gifta er, ungefär hur många gäster det blir, om ni har idéer
gällande smaker eller utseende samt om ni helst vill ha er konsultation på en vardagkväll eller på
en helg. Har ni inte funderat på smaker eller utseende så hjälper vi er!
Pris:
500 kr (priset gäller för två personer)

Tårtfat & tårtställningar
Har tårtan fler våningar kan vi rekommendera och hyra ut en lämplig tårtställning eller andra
lämpliga tårtfat. Tårtställningar returneras senast torsdagen efter bröllopet.
Vill ni att er tårtställning/fat ska se ut på ett visst sätt? Vi kan även specialtillverka fat och ställningar som passar ert festtema.

Tårta & Dessert
Ätbara cake toppers
Vi tillverkar gärna handgjorda, ätbara cake toppers till er tårta.

“Wedding favors” - presenter till gästerna
Vi tillverkar även små ätbara presenter till gäster, toastmaster eller tärna i en cellonfanpåse och
ett vackert band. Det kan vara dekorerade cookies, kanske i form av en trevåningstårta eller ett
dubbelhjärta med era namn på, eller kanske macarons, en cake pop - eller varför inte små askar
med hemgjorda praliner?
Pris på förfrågan.

Bottnar & Fyllningar
Fyllningar

Bottnar

M OUSSE

Chokladbotten

Hallon + Hallonsylt
Blåbär
Skogsbär (hallon + blåbär)
Jordgubb

Oreo- och vaniljbotten
Red Velvet Cake (röd)
Vaniljbotten
Hallon/jordgubb/blåbärsbotten

Banan
Passionsfrukt
Päron
Lime / Limecurd

Populära kombinationer

Citron / Lemoncurd

Päron / After eight

F LU FF

Jordgubb / Lime
Hallon / Dumle

Vit choklad
Mjölkchoklad
Mörk choklad
Godis: t.ex. skumbanan, after eight, geisha,
polly, dumle, center, Ahlgrens bilar m.m.
GR ÄDDE
Mandelgrädde
Vaniljkräm
Chokladgrädde (vit, ljus eller mörk)
Jordgubb
Hallon
Päron

Jordgubb / Ahlgrens bilar

Hallon / Vit choklad
Hallon / Mörk choklad
Hallon / Passionsfrukt
Hallon / Lemoncurd
Blåbär / Vit choklad
Choklad / passionsfrukt
Choklad / banan
Ahlgrens bilar / Vanilj

Prislista
Tårta

Dessert

TÅ RTA 1 VÅN IN G

CU PCAKE

10 Bitar

500 Kr

Minicupcake 3 cm Ø

25 Kr

15 Bitar

675 Kr

Cupcake 6 cm Ø

40 Kr

20 Bitar

800 Kr
CAKE PO PS

TÅ RTA 2 VÅN IN G
15 Bitar

825 Kr

20 Bitar

1000 Kr

25 Bitar

1125 Kr

30 Bitar

1200 Kr

B RÖLLOP STÅRTA
Pris per bit

30 Kr

CAKE BAL L S
Per st (minimum 8 st)

30 Kr

R AW FO O D B O L L AR
55 Kr

Tillval
Extra 3D-figur

Per st (minimum 8 st)

Från 80 Kr

Marsipan (istället för sockerpasta)

8 Kr/Bit

Laktosfritt - extra

5 Kr/Bit

Glutenfritt - extra

3 Kr/Bit

Separat laktosfri/glutenfri/äggfri
cupcake

50 Kr/st

Per st (minimum 8 st)

35 Kr

Våra desserter är bakade från grunden med äkta *ekologiska råvaror. Alla tårtor och bakverk är skräddarsydda
efter kundens önskemål och dekorationerna görs för
hand. Priserna kan variera beroende på råvaror, dekorationer och utförande. I priset för tårta ingår alltid en
sockerpastafigur, mindre dekoration, kantdekoration
och text. Extra 3D-figurer kostar från 80 Kr. Vid många
sockerdekorationer och blommor kan priset bli högre.
Se vårt uthyrningssortiment på www.festenochresten.se
för priser på exempelvis tårtfat eller övrig dekoration.
Vi anordnar även kreativa workshops där ni själva har
möjlighet att prova på att dekorera cupcakes, tårtor m.m.
Besök vår hemsida för mer info: www.festenochresten.se

Galleri

