KATALOG
DORTŮ
CUKRÁŘSTVÍ
PUDILOVI
2022

Dort bílá čokoláda s malinami
zrdcadlová poleva,
světlý korpus, ovoce mix
5-6 porcí
420,-

A - Čokoládové dřevo, čok.korpus,
pařížská šlehačka
B - Jahodové dřevo, světlý korpus,
jogurtová šlehačka
čokol.dekorace, mix ovoce
12 porcí/930,- 8 porcí/687,-

Čokoládový dort s malinami
Pařížská šlehačka, maliny,
čokoládový korpus
8 porcí 680,12 porcí 840,-

Jahodový dort
světlý korpus,
šlehačka a jahody
8 porcí 670,12 porcí 795,-

Ovocný lux
světlý korpus, vanilková šlehačka,
mix ovoce
8 porcí 680,12 porcí 890,-

Francouzský koláč s malinami
křehký korpus, mascarpone
s vanilkou
tmavá čokoláda
12 porcí 850,-

Schwarzwaldský dort s višněmi
čokoládový korpus
šlehačka a višně
8 porcí 680,12 porcí 850,-

Tiramisu dort
světlý korpus, cukrářské piškoty
prolité kávou s amaretem
mascarpone krém, kakao, čokoláda
8 porcí 680,- 12 porcí 850,-

Míša dort
tvarohový krém, čokoládový korpus
poleva 58% čokoláda se šlehačkou
ozdoba a mix ovoce
8 porcí 620,- 12 porcí 755,-

Rafaelo dort
světlý korpus, kokosová šlehačka
mléčná čokoláda s křupinkami
ozdoba bílá čokoláda
8 porcí 680,- 12 porcí 850,-

70% čokoládový dort
čokoládový korpus,
70% čokoláda,
mléčná čokoláda, šlehačka
8 porcí 680,- 12 porcí 890,-

Oříškový dort se světlým korpusem
vlašské ořechy v karamelu,
lískové ořechy, ořechová šlehačka,
poleva mléčná čokoláda glase
8 porcí 650,- 12 porcí 790,-

Slavnostní dort holý
red velvet korpus, mascarpone
ovoce jahody, ozdoba ovoce
mix, kv tin
12-14 porcí 1190,- 10 porcí 795,-

Slavnostní jahodový dort
sv tlý korpus, jogurtová šleha ka
vé jahody,
ozdoba límec z fondánu
8 porcí 720,- 12 porcí 950,-

Harlekýn dort
koládový korpus,
bílá šleha k
ká
koládová ozdoba
šleha k
8 porcí 650,- 12 porcí 800,-

Slavnostní macarons dort
jogurtová šleha ka, jahody
sv tlý korpus, macarons,
kv tiny, ovoce
10 porcí 850,- 12-14 porcí 1300,B

A

Jahoda š avnatý dort
sv tlý korpus
Šleha ka a jahody
8 porcí 650,- 12 porcí 795,-

Narozeninový dort
sv tlý korpus, vanilkový krém,
vé kv ty, pot
fondánem
14 porcí 1710,-
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Lískový ořech dort
Světlý korpus, mléč.
čokoláda, ozdoba
květiny, macarons
8 porcí 710,12 porcí 820,-

Narozeninový holý dort
Tmavý korpus, tvarohový
krém, květiny,jahody, maliny
18 porcí 1710,30 porcí 2800,-

Narozeninové číslo
Korpus - křehké těsto,
mascarpone krém,
ovoce mix, květiny
20 porcí 1930,-

Dětský dort s potiskem
na fondán, vanilková náplň
světlý korpus
8 porcí 1020,12 porcí 1452,-

Pařížské srdíčko
Tmavý korpus, pařížská
šlehačka
2 porce 175,-

D tské tématické dorty
N
Tvaroh, Míša/Vanilka šleha ka/
Jogurt šl./ Harlekýn dort/ P
dort/ Jahody šleha ka
tlá vanilk
koláda
Kor

Mc Queen

Batman

30

1
rcí 1452,figurk
1

rcí 1452,-

Minecraft

Unicorn

8 porcí 1090,1540,-

8 porcí 1090,1540,-

18 porcí 1800,+ figurka 1

rcí 2850,-

Hello Kitty

Lesní zvířátka

8 porcí 990,- 12 porcí 1150,Náplně do dětských dor
Vanilka, tvaroh, jogurt, pařížská šlhačka, šlehačka s jahodami, světlý korpus,
čokoládový korpus
8 porcí 1150,12 porcí 1550,Minnie

12 porcí 1450,-

Dětský cupcakeý 78,-/ks

Jak objednávat dorty
Objednávky pište na
cukrarstvipudilovi@gmail.com
Do emailu pište tyto informace
(jinak nebude objednávka vyřízena)
1.datum vyzvednutí a čas
2. místo vyzvednutí Kladno-Slaný?
3. Název nebo číslo dortu
4. Velikost dortu (pro kolik osob 8-12-16 porcí)
5. Pro atypické dorty vyberte náplň a
korpus
6. Vaše tel. číslo pro pozdější ověření
objednávky

