DEZERTY • TORTY • CAKEBARY
DOKONALÉ PREPOJENIE CHUTÍ
A ZÁŽITKU NA JEDNOM STOLE
Hľadáte dezerty na svoj veľký deň?
Poskytujeme Vám služby v oblasti svadobného
pečenia, tort a cakebarov v Košiciach.
+421 915 301 141, info@redvelvet.sk
www.redvelvet.sk
@RedVelvetKosice

@redvelvet_kosice

Sladký stôl
Lahodné dezerty v jednorazových
plastových pohárikoch.
Veľkosť: do 85 ml pohárik
Minimálny odber: 10ks z jednej príchute

Snickers shot s karamelom
Gaštanové pyré so šľahačkou, čokoládou a
ovocím
Tvarohová pena s čučoriedkami
Tiramisu pohár
Čokoládová pena s jahodovým pyré

Čokoládové a medové guličky
Veľkosť: 25 g
Minimálny odber: 20ks z jednej príchute

Čoko gulička - bezlepková
/ kokos-malina, kakao-pistácia/
Medová gulička

WWW.REDVELVET.SK

... výnimočný moment
vo Vašom živote ...

Sladký stôl
Rôzne druhy koláčikov v tvare kocky
Veľkosť: 4x4 cm
Minimálny odber: 15 ks z jednej príchute

cheesecake kocka
/smotana, malina, čučoriedka, jahoda,
citrón, kokos-limetka, mak, snickers
arašidy, gaštan, hruška, tiramisu, oreo,
karamel, nugát, marakuja, banán-kakao,
mandľa, čokoláda/
mrkvová kocka s orechmi
red velvet kocka
maková kocka s citrónovým krémom
punčová kocka
oreo brownies s karamelom
malinové brownies
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Sladký stôl
Jemné cesto v papierovom košíčku
doplnené o chutný smotanový krém
Veľkosť: 60g
Minimálny odber: 10 ks z jednej príchute

čokoládový cupcake s lemon curd a
smotanovým krémom
vanilkový cupcake s nutelou a a
smotanovým krémom

Odpaľované cesto plnené s
karamelovou šľahačkou poliate bielou
čokoládou
Veľkosť: 40g
Minimálny odber: 20 ks z jednej
príchute
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Sladký stôl
Odpaľované cesto plnené s vanilkovým
smotanovým krémom a iným podľa
príchute
Veľkosť: 70g
Minimálny odber: 10 ks z jednej príchute

karamel a lotus krém
malina
nutela a pistácia

Maslový košíček plnený krémom z bielej
čokolády s rôznymi príchuťami
Veľkosť: 40g
Minimálny odber: 15 ks z jednej príchute

čokoláda, pistácia, karamel, gaštan, kokos,
marakuja, malina, čučoriedka, jahoda,
kokos
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Sladký stôl
Bezlepkové bielkové orechové
korpusy plnené
s vanilkovým maslovým krémom
Veľkosť: 20g
Minimálny odber: 20 ks

Krehké mandľove bezlepkové korpusy
plnené s krémom z bielej čokolády

Veľkosť: 20g
Minimálny odber: 20 ks z jednej príchute

biela čokoláda, čučoriedka, malina,
jahoda, kokos, pistácia, arašidové maslo,
čokoláda, lemon curd, lotus, karamel,
espresso

Veľkosť:
od 40 ks, 4 poschodia
do 237 ks - 10 poschodí
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Sladký stôl
Váš sladký stôl si môžete spestriť aj našimi
špecialitami
Minimálny odber: 10 ks

mini nanuky /40g/
makrónky ma paličke /25g/
cake-pops rafaello /30g/
cake-pops redvelvet /30g/
cake-pops vanilka /30g/
pavlovej tortičky /60g/
mini sušienkové tortičky /50g/
Brownies srdiečka /50g/

Smotanovo tvarohový koláč v tortovom
tvare. Rôzne príchute podľa ponuky.

Počet porcií: 16ks
Dezerty a torty z extra ponuky sú za
príplatok.
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... jedinečný zážitok pre Vašich hostí ...

Sladký stôl - cenník
Balíčky:
• XS: 30-40 hostí /140ks/ - od 180€
• S: 40-60 hostí /210 ks/ - od 270€
• M: 60-80 hostí /280 ks/ - od 360€
• L: 80-100 hostí /350 ks/ - od 450€
• XL: 100-120 hostí /420 ks/- od 540€
• XXL: 120-140 hostí /490 ks/ - od 630€
Ponúkame Vám možnosť inštalácie cakebaru, prenájom inventáru a doručenia koláčikov.
Veľkosť stola navrhujeme podľa počtu vašich hostí, pričom rátame min. 3,5 kusov na
hosťa. Obsah balíčka si môžete vyskladať sami podľa našej ponuky.
Cakebar si môžete doplniť o náš extra sortiment.

Torty
vanilka/kakao - ovocie
red velvet - jahody
extra čokoláda - maliny
mandľa-pistácia-malinové pyré
orech-espresso
mrkva - orechy
karamel-mandľa
mak-višňa - bezlepková

Jednoposchodové:
15cm /5 a viac p./ - od 20€
18cm /8 a viac p./ - od 35€
20cm /10 a viac p./ - od 45€
24cm /16 a viac p./ - od 56€
28cm / 20 a viac p./ - od 68€
30cm / 25 a viac p./ - od 80€
20x20 cm / 16 a viac p./ - od 53€
srdce /12 a viac p./ - od 55€
Dvojposchodové:
24cm/18 cm /30-40p./- od 90€
28cm/20cm /50-60p./ - od 130€
Trojposchodové:
28cm/20cm/15cm /60-80p./ - od 180€
30cm/25cm/20cm /90-120p./ - od 240€
Ceny tort sa odvíjajú od veľkosti, náročnosti, dizajnu
a od výberu príchute.

