INFORMATOR

zamawiania tortów
i innych produktów
(dla klientów prywatnych)
Odbiorców hurtowych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
kontakt@cukiernia-malgosia.pl; tel. 227866189
W odpowiedzi zostaną przekazane wszelkie niezbędne informacje dotyczące zamówień katalogi, cenniki (ciast, ciasteczek, tortów).

Dziękujemy za zainteresowanie informatorem.
Zachęcamy do skorzystania ze spisu treści dostępnego na str. 2
Jeśli czegoś nie ujęliśmy bądź mają Państwo jakiekolwiek pytania,
prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy podany przy konkretnych produktach.
Słodkiego dnia życzy Cukiernia Małgosia J

Poniższy informator został stworzony, aby ułatwić Państwu zamawianie tortów
w naszej cukierni Małgosia oraz udzielić niezbędnych informacji.

Oferta produktów dostępna jest w naszej galerii na stronie internetowej
www.cukiernia-malgosia.pl
i wciąż się powiększa.
Dostępne są również produkty sezonowe, świąteczne.
Istnieje możliwość zamówień specjalnych/indywidualnych.
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TORTY STANDARDOWE I ARTYSTYCZNE

I.

W jaki sposób złożyć zamówienie?

Zamówienia na torty należy składać:
Telefonicznie:
22 786 61 89 – ZAKŁAD PRODUKCYJNY (ul. Weteranów 34)
bądź
22 786 52 52 – KAWIARNIA (ul. Konstytucji 3 Maja 2)

Mailowo:
- torty standardowe
- torty obłożone masą cukrową lub inne (artystyczne, różne pomysły)
(WYCENA TORTÓW)
kontakt@cukiernia-malgosia.pl

Bezpośrednio w naszej kawiarni/zakładzie produkcyjnym
(bez wcześniejszego umawiania się nie gwarantujemy obecności
osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zamówień)

Poniżej znajduje się szczegółowy poradnik ‘co powinno znaleźć się w zamówieniu’
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie jak największej ilości informacji.
Torty zaprezentowane na stronie w galerii są zrealizowanymi do tej pory
przykładowymi projektami. Każdy tort tworzymy na indywidualne zamówienie
klienta i jesteśmy otwarci na propozycje, dlatego zachęcamy do konsultowania
własnych pomysłów.
Przypominamy, że torty robione są ręcznie
dlatego nie każdy tort będzie taki sam jak ten z przykładowego zdjęcia.
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TORTY STANDARDOWE I ARTYSTYCZNE

II.

Co powinno znaleźć się w zamówieniu?

Data odbioru (str.5)
Miejsce odbioru (str. 5)
Rodzaj tortu (str. 6)
Smak – (str.7)
Waga (str. 4 poniżej)
Kształt – okrągły, kwadratowy, prostokątny, piętrowy, inny
Motyw, kolorystyka/uwagi zmiany – numer tortu z katalogu na stronie
internetowej, zmiany, opisany własny pomysł

Napis na torcie
Imię i nazwisko osoby zamawiającej
Kontakt – numer telefonu i mail
Załączniki - zdjęcie do wydruku przy foto torcie z opłatkiem jadalnym,
zdjęcie wymarzonego tortu będącego inspiracją, itp.

Waga tortów wykończonych śmietaną może być dowolna, zaś tortów
obłożonych masą cukrową minimum 1,5 kg.
Minimalna waga tortu z figurkami 2 kg plus waga figurek.
Uwaga! Waga tortu przy odbiorze może różnić się +/- 20%.
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TORTY STANDARDOWE I ARTYSTYCZNE
• KIEDY ZAMÓWIĆ / DATA I MIEJSCE ODBIORU

Zamówienie na torty weekendowe przyjmujemy do środy włącznie.
Torty należy zamawiać z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
W przypadku tortów weselnych czas ten wydłuża się do miesiąca w celu
ustalenia szczegółów i wcześniejszych przygotowań.
Minimalny okres zamówienia standardowego tortu przed odbiorem – 2 dni

Odbiór tortów możliwy jest w dwóch lokalizacjach:
Pracownia ul. Weteranów 34. Czynne w godzinach
Pon.-Pt.: 24 h
Sob.: do godz. 17
Nd.: nieczynne

Kawiarnia ul. Konstytucji 3 Maja 2. Czynne w godzinach
Torty artystyczne odbieramy tylko w naszej kawiarni ze względu na przechowywanie
(nie dotyczy hurtowników oraz wcześniejszego odbioru)

Pon.-Pt.: 9-20
Sob.: 9.30-20
Nd.: 9-20
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TORTY STANDARDOWE I ARTYSTYCZNE
• RODZAJ TORTU + CENNIK
TORTY WYKOŃCZONE ŚMIETANĄ
Tradycyjny

od 50 zł/kg

Na chrzciny

od 50 zł/kg

Komunijny

od 50 zł/kg

Foto tort

od 50 zł/kg + 10 zł
(mały opłatek jadalny)
od 50 zł/kg + 20 zł
(duży opłatek jadalny)

Weselny

od 60 zł/kg

Kształt książki

od 60 zł/kg

Naked cake/
drip cake

od 70 zł/kg

Boisko

od 60 zł/kg

TORTY OBŁOŻONE MASĄ CUKROWĄ
Standardowe

od 60 zł/kg

Na chrzciny

od 60 zł/kg

Komunijne

od 60 zł/kg

Foto tort

od 70 zł/kg

Weselne

od 60 zł/kg

Kształt książki

od 60 zł/kg

Boisko

od 50 zł/kg + 20 zł boisko

2D

od 65 zł/kg

3D

od 65 zł/kg

Tort z figurkami

od 90 zł/kg

Specjalne

Wycena indywidualna
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TORTY STANDARDOWE I ARTYSTYCZNE, TORTY WESELNE
• RODZAJ BISZKOPTU, SMAKI, DODATKI
BISZKOPT:
JASNY (waniliowy) lub CIEMNY (czekoladowy)
SMAKI DO WYBORU:
Śmietana z wiśnią
Śmietana z maliną
Śmietana z truskawką
Śmietana z jagodą
Śmietana z porzeczką
Śmietana z marakują
Śmietana z toffi
Śmietana czekoladowa
Kawowy
Musy (dowolny smak do wyboru)
Orzechowy
Rafaello
Owoce leśne (śmietana jagodowa i śmietana malinowa)
Smak dowolny – według życzenia klienta
Ewentualne dodatki (zwiększają nieco wagę końcową)
Spód orzechowo-chałwowy („prażynka”)
Spód słony karmel
Kawałki czekolady (ciemnej, jasnej)
Pokruszone ciastka kruche
Inne pomysły

NASZE SMAKOWE HITY!!!
Śmietana z wiśniami na jasnym biszkopcie
Śmietana z malinami na ciemnym biszkopcie, prażynka
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TORTY WESELNE
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TORTY WESELNE

I.

W jaki sposób złożyć zamówienie?

Zamówienia na torty weselne należy składać:

Mailowo: kontakt@cukiernia-malgosia.pl

Bezpośrednio w naszej kawiarni/zakładzie produkcyjnym
Po wcześniejszym kontakcie istnieje możliwość umówienia
spotkania na konkretny dzień/godzinę, ewentualnie podpisanie
umowy może odbyć się mailowo za pośrednictwem pracowni tortów artystycznych.
Umówienie spotkania:
22 786 52 52 – KAWIARNIA (ul. Konstytucji 3 Maja 2)

Poniżej znajduje się szczegółowy poradnik ‘co powinno znaleźć się w zamówieniu’
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie jak największej ilości informacji.
Torty zaprezentowane na stronie w galerii są zrealizowanymi do tej pory
przykładowymi projektami. Każdy tort tworzymy na indywidualne zamówienie
klienta i jesteśmy otwarci na propozycje, dlatego zachęcamy do konsultowania
własnych pomysłów.
Przypominamy, że torty robione są ręcznie
dlatego nie każdy tort będzie taki sam jak ten z przykładowego zdjęcia.

str. 9

TORTY WESELNE

II.

Co powinno znaleźć się w zamówieniu?

Data wesela (str.11)
Miejsce, w którym odbywa się wesele (str. 11)
Dowóz – tak lub odbiór osobisty w cukierni (str.11)
Rodzaj tortu (śmietanowy lub obłożony masą cukrową)
Smak – (str.7)
Waga (str. 10 poniżej)
Kształt – okrągły, kwadratowy, prostokątny, piętrowy, inny
Motyw, kolorystyka/uwagi zmiany – numer tortu z katalogu na stronie
internetowej, zmiany, zdjęcie w załączniku, opisany własny pomysł

Napis na torcie
Imię i nazwisko osoby zamawiającej
Kontakt – numer telefonu
Załączniki - zdjęcie wymarzonego tortu będącego inspiracją, itp.
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TORTY WESELNE

• KIEDY ZAMÓWIĆ, DOWÓZ

Zamówienia na torty weselne przyjmujemy z co najmniej miesięcznym
wyprzedzeniem w celu ustalenia szczegółów i wcześniejszych
przygotowań.
Torty weselne wyceniane są indywidualnie.

DOWÓZ:
Torty dowozimy do lokalu, którego adres zostanie podany przez Państwa na
umowie.
Cena za dowóz w zależności od odległości (wycena indywidualna)
ODBIÓR OSOBISTY:
patrz: ‘miejsce odbioru’ str. 5

SMAKI TORTÓW
patrz str. 7

DEGUSTACJA
Na Państwa życzenie możliwa jest degustacja wybranych smaków.
Cena 50 zł/kg, 1 próbka ok. 30/40 dag.
Zamówienia składamy standardowo, odbieramy w naszych
punktach.
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TORTY WESELNE

• CIASTA/CIASTECZKA
CENA: od 25 do 50 zł/kg
Zamówienia należy składać pod numerem:
22 786 61 89 – Zakład produkcyjny ul. Weteranów 34,
e-mail: kontakt@cukiernia-malgosia.pl
Bądź bezpośrednio w naszej kawiarni/produkcji bez potrzeby wcześniejszego
umawiania się.
PODAJĄC:
-rodzaje ciast/ciasteczek wybrane z katalogu na naszej stronie
-ilość podana w kilogramach/sztukach.
-odbiór lub dowóz

• SŁODKI STÓŁ
CENA:
stół „LOVE” podświetlany w różnych kolorach – 1000 zł
(możliwość wypożyczenia samego stołu)

+ słodki bufet na stół ok. 15 kg / 1000 zł
+ słodki bufet na stół ok. 25 kg / 1500 zł
+ słodki bufet na stół ok. 35 kg / 2000 zł
Zamówienia na słodki stół należy składać pod numerem:
22 786 61 89 – Zakład produkcyjny ul. Weteranów 34,
e-mail: kontakt@cukiernia-malgosia.pl
Rodzaje ciast i ciasteczek do wyboru z naszej strony internetowej.
Fontanna czekoladowa na życzenie klienta.
Patery i inne naczynia należy zwrócić w tygodniu po uroczystości
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CIASTKA, SŁODKI STÓŁ, CUPCAKES

• CUPCAKES
(standardowe, obłożone maską cukrową)
CENA:
• Standardowe – wykończone śmietaną plus dodatki od 60 zł/kg
• Obłożone masą cukrową w dowolnym motywie od 60 zł/kg
Zamówienia na cupcakes należy składać pod numerem:
22 786 61 89 – Zakład produkcyjny ul. Weteranów 34,
e-mail: kontakt@cukiernia-malgosia.pl

• TORT BEZOWY, LODOWE
(standardowe, bezowe, biszkoptowe)
CENA: 50 zł/kg
Zamówienia na torty bezowe i lodowe należy składać pod numerem:
22 786 61 89 – Zakład produkcyjny ul. Weteranów 34,
e-mail: kontakt@cukiernia-malgosia.pl
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