
VAIKIŠKŲ tortŲ KAtAlogAs



tortų Skoniai

FERRE
Šokoladinis biskvitas 

padengtas trimis skirtingais 
belgiško, plakto šokolado 
su grietinėle sluoksniais. 
Viršutinis sluoksnis balto 

šokolado, vidurinis sluoksnis 
pieniško, apatinis tamsaus 
tikro šokolado sluoksnis. 
Populiariausias skonis

RED VELVET
Šokoladinis – avietinis, ypač 
drėgnas biskvitas perteptas 
gardžia mascarponės sūrio 

grietinėle ir miško uogų 
(mėlynės, spanguolės, avietės, 

žemuogės) tyrės grietinėle 
pagardinta aviečių gabaliukais.

Populiariausias skonis

PomPaDuR
Šokoladinis biskvitas 

perteptas tamsaus šokolado 
ir grietinėlės kremu, 

pagardintas vyšnių likeriu, 
aplietas šokoladu.

aLKaVa
Morengo ir natūralaus 

aguoninio biskvito sluoksniai 
pertepti sviestiniu kavos 

kremu su karamele, 
pagardinta graikiškais 

riešutais ir šlakeliu brendžio.

RaFaELo
Natūrali grietinėlė su kokoso 
drožlėmis, apatinis traškus 

sluoksnelis iš balto šokolado 
ir smulkių migdolų. Perdengta 

natūraliais biskvito lakštais.
Populiariausias skonis

SVaJa
Purūs, natūralaus biskvito 
sluoksniai pertepti gardžia 

braškine ir vaniline grietinėle, 
su bananų ir želės gabaliukais.

DoREmI
Natūralus baltas biskvitas 

perteptas gardžia avietine ir 
vaniline grietinėle ir puoštas 

avietėmis.

DRaKoNaS
Purūs, natūralaus biskvito 

sluoksniai pakaitomis pertepti 
švelnia vaniline grietinėle 
ir šokoladine grietinėle 
su smulkintais lengvai 

pakepintais lazdyno riešutais.

KLEoPaTRa
Natūralūs šokoladinio ir 

aguoninio biskvito sluoksniai 
pertepti gaiviu citrininiu 

grietinės kremu.

SNICKERS
Natūrali grietinėlė su 

karamele, apatinis sluoksnis 
iš skaldytų žemės riešutų. 
Perdengta šokoladiniais 

biskvitais.
Populiariausias skonis
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Gaminamas nuo 2kg 3,5kg 2kg 1,9kg 2kg 2kg 1,5kg
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m2 m6 m12 m17 m58 m71 m109

Pastabos Nevalgomos de-
talės yra kliento - - - - - -

Gaminamas nuo 2kg 2kg 3,5kg 2kg 2kg 1,5kg 4kg
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m1 m3 m13 m20 m21 m48 m96

Pastabos Nevalgomos detalės 
yra kliento - - Nevalgomos detalės 

yra kliento - -

Gaminamas nuo 2kg 1,5kg 3,5kg 1,5kg 1,5kg 2kg 2kg
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m62 m95 m101 d25 d32 d33 d34

Pastabos

keksiukai 
užsakomi 
atskirai,

nuo 5 vnt.

keksiukai 
užsakomi 
atskirai,

nuo 4 vnt.

keksiukai 
užsakomi 
atskirai,

nuo 10 vnt.

Mini 
Cupcakes 
užsakinė-
jami vnt

Mažiausias užsakomas kiekis 6 vnt, 
jeigu norite gražioje supakuotoje 

dėžutėje - 9 vnt.

Gaminamas nuo 2kg 2kg 1,5kg 10 vnt 6vnt
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d1 d3 d5 d6 d16 d21 d23 d24

Plikyti 
pyragėliai

Morengiukai 
pagal Jūsų 

norimą spalvą

Pop Cakes 
saldainiai

Macaroon’s 
įvairių 

skonių ir 
spalvų

Desertai 
vienkartiniuose 

indeliuose, 
gaminama nuo 

10 vnt.

Dekoruoti 
sausainiai Bučinys Kanelės
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d23 d21d5
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KoNtAKtAI

užsAKymAI

+370 614 88 888

info@alkava.eu

www.facebook.com/Alkava/

www.alkava.eu


