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Tort może być uniwersalnym prezentem, 
ale także efektowną ozdobą stołu, możesz go zamówić bez okazji, 

a także na wyjątkową okazję.

Proponujemy do tortu dobrać racę i/lub świeczki
podkreślą rangę uroczystości!

Masz pytania? 
Zadzwoń tel. 517 341 517 lub napisz e-maila: zamowienia@cukierniaromanowski.pl

Kilka prostych kroków do wymarzonego tortu:

Wybierz wygląd tortu ze zdjęć prezentowanych w katalogu lub wymyśl własny tort, 
możesz wysłać zdjęcie tortu lub link na adres e-mail: zamowienia@cukierniaromanowski.pl,
podając w tytule wiadomości pełny numer zamówienia. Przypominamy, że torty są 
wykonywane ręcznie wobec tego dekoracje i ich ułożenie może nieznacznie różnić się od 
prezentowanych zdjęć. Tort można spersonalizować umieszczając na nim napis.

GOTOWE !
Nie zapomnij o odebraniu tortu w umówionym terminie!

Wybierz ulubiony smak tortu, przy każdym zdjęciu umieszczony jest dokładny opis tortu, 
oferujemy torty w kilkunastu niezapomnianych kompozycjach. 

Wypełnij formularz zamówienia, zapoznaj się z regulaminem, wpłać zaliczkę.
Na życzenie klienta możemy zorganizować dowóz tortu lub jego pokrojenie, są to usługi 
dodatkowo płatne.

Wybierz wagę tortu, zazwyczaj stosuje się dosyć prosty przelicznik 1 osoba – 100 g tortu 
(nie licząc dekoracji) np. tort o wadze 1 kg wystarczy dla około 8-10 osób. 
Masa cukrowa waży więcej, co automatycznie zwiększa ciężar tortu. 
Pamiętaj! Waga tortu przy odbiorze może się różnić od zakładanej +-15%, rozliczenie 
następuje wg wagi finalnej.

WYGLĄD

WAGA 

SMAK

zAMóWienie

Tort



www.cukierniaromanowski.pl

Jogurtowy Czekoladowy
Z serkiem 
MascarponeŚmietanowy

rODzaj 

DOSTĘPNE KSzTaŁTY TOrTÓW**
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OKrĄGŁE h=10,5 cm
Ø 18

1,5 kg
(8-10p)

Ø 33
3,8 kg
(30-35p)

Ø 40
5,5-6 kg
(do 60p)

Ø 23
2,3 kg
(12-17p)

Ø 28
2,8 kg
(20-25p)TORTY CZEKOLADOWE  

OKrĄGŁE h=10,5 cm
Ø 18

1,3 kg
(8-10p)

Ø 33
3,5 kg
(30-35p)

Ø 40
4,5-5 kg
(do 60p)

Ø 23
2 kg

(12-17p)

Ø 28
2,5 kg
(20-25p)TORTY JOGURTOWE, ŚMIETANOWE

OKrĄGŁE h=6,5 cm
Ø 18
1 kg

(8-10p)

Ø 28
2,5-2,7 kg

(25p)

Ø 30
3-3,2 kg

(30p)

Ø 21
1,5-1,7 kg

(15p)

Ø 25
2-2,2 kg

(20p)WSZYSTKIE SMAKI

h - przybliżona wysokość tortu, p - liczba porcji ** - na życzenie klienta wykonujemy również torty piętrowe

Biszkopt
Waniliowy

W Biszkopt
Czekoladowy

c
W

Napis*
W

your
tekst

* - wykonywany na tortach o wadze min 1,5 kg

Alkoholowy
%

Owocowy Bezowy
Orzechowo
Serowy



Torty
klasyczne

Torty klasyczne dostępne są w codziennej sprzedaży 
jednakże dla tych, którzy chcą mieć pewność, że tort 
o wymarzonym smaku będzie czekał specjalnie na 
nich zapraszamy do składania zamówień z minimum 
2-dniowym wyprzedzeniem do godziny 11.00

www.cukierniaromanowski.pl
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Serce 3d



Tort 
Serce 3d

Tort w pożądanym kształcie serca,
z puszystym waniliowym biszkoptem 
oraz musem na bazie białej czekolady 
z dodatkiem żelki truskawkowej.

Tort jest dostępny tylko 
w jednej wielkości.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

W



Rafaello

www.cukierniaromanowski.pl



Tort 
Rafaello

Puszysty biszkopt waniliowy przełożony 
bitą śmietaną z bezalkoholowym 
likierem  kokosowym i płatkami 
migdałowymi, otulony wiórkami 
kokosowymi, dekorowany migdałami.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

W W
your
tekst



www.cukierniaromanowski.pl

delicate



Tort 
delicate

Puszysty biszkopt waniliowy 
przełożony bitą śmietaną 
z owocami  brzoskwini,  nasączony 
syropem owocowym, dekorowany
owocami.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

W W
your
tekst



Cherry

www.cukierniaromanowski.pl



Kompozycja delikatnego musu 
jogurtowego w połączeniu 
z aromatycznymi wiśniami
i delikatnym czekoladowym 
biszkoptem.

Tort 
Cherry

c
W

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/
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Tiramisu



Tort 
Tiramisu

Puszysty biszkopt waniliowy nasączony 
espresso i likierem amaretto, przełożony 
warstwami bitej śmietany połączonej 
z serkiem mascarpone, udekorowany 
sproszkowanymi nasionami kakaowca.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/
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irish coffee

www.cukierniaromanowski.pl



Tort 
irish coffee

Beza połączona z kremem kawowym 
z dodatkiem alkoholu na spodzie 

czekoladowym.

  Tort jest dostępny tylko 
w jednej wielkości.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/
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cyfrowy nadruk

www.cukierniaromanowski.pl



Tort 
cyfrowy nadruk

Jasny biszkopt połączony z kremem 
śmietankowo-jogurtowym oraz żelką 

wiśniową.

  Tort jest dostępny tylko 
w jednej wielkości.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

W



mango z owocami

www.cukierniaromanowski.pl

www.cukierniaromanowski.pl



Tort 
mango z owocami
Waniliowy biszkopt przełożony śmietaną

 i białą czekoladą z dodatkiem żelki 
z owoców mango oraz chrupiącej prażynki.

  Tort jest dostępny tylko 
w jednej wielkości.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

W



Romanov

www.cukierniaromanowski.pl



Tort 
Romanov

Elegancki tort z kremem na bazie 
śmietany i likieru advokat, smak 
alkoholu wspaniale kontrastuje 
z rozpływającą się w ustach bezą.

Tort jest dostępny tylko 
w jednej wielkości.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

%



sernik z karmelem

www.cukierniaromanowski.pl



Tort 
sernik z karmelem

Delikatny gotowany sernik o chrupiącym
orzechowym spodzie z dodatkiem słonego 

karmelu.

  Tort jest dostępny tylko 
w jednej wielkości.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/



Pavlova z  marakują

www.cukierniaromanowski.pl



Tort 
Pavlova z Marakują

Krucha, naturalna, rozpływająca się 
w ustach beza, wypełniona kremem 
mascarpone z dodatkiem bitej śmietany 
udekorowana musem z owoców 
marakui.

Tort jest dostępny tylko 
w jednej wielkości.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/



www.cukierniaromanowski.pl

Porzeczkowy 3d



Tort 
Porzeczkowy 3d

Tort w idealnym kształcie koła 
3D, z delikatnym  czekoladowym 
biszkoptem i musem na bazie 
białej czekolady z dodatkiem żelki 
porzeczkowej i chrupiącej prażynki.

Tort jest dostępny tylko 
w jednej wielkości.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

c
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www.cukierniaromanowski.pl

Lodowy



Tort lodowy
Tort lodowy to nie tylko idealna propozycja na 
letnie przyjęcie, ale także niesamowite lodowe 
doświadczenie. Posiadamy kilka sprawdzonych 
lodowych kompozycji smakowych.
Zamówienia na torty przyjmujemy z 2-dniowym 
wyprzedzeniem do godziny 11.00

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

Dostępne są w smakach: oreo, jogurt – wiśnia, jogurt-mango, śmietankowo- 
truskawkowy, rafaello, pistacja, spiderman, ferrero.

Minimalna waga tortu 1,20 kg (minimalna waga może wzrosnąć w zależności 
od wybranego smaku).
Maksymalna waga tortu lodowego 2 kg

bueno oreo pistacja

jogurt mango rafaello truskawkowyspiderman



Marcello

www.cukierniaromanowski.pl



Tort 
Marcello

Składa się z 50% czekolady 
deserowej, soczystych wiśni 
w żelu, delikatnego biszkoptu 
czekoladowego nasączonego 
bezalkoholowym likierem 
wiśniowym.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

c
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your
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Cookies

www.cukierniaromanowski.pl



Delikatny biszkopt czekoladowy 
przełożony kremem czekoladowo-
-orzechowym z drobnymi ciasteczkami
kakaowymi, przełożony śmietaną
waniliową z warstwą konfitury 
porzeczkowej.

Tort 
Cookies

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

c
W W

your
tekst



Royal  Choco

www.cukierniaromanowski.pl



Tort 
Royal  Choco

Król tortów - pod warstwą czekolady 
deserowej skrywają się chrupiące 
prażynki kukurydziane połączone 
z nugatem orzechowym, a całość 
dopełnia genaż z czekolady i bitej 
śmietany w połączeniu z delikatnym 
czekoladowym biszkoptem.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/
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Royal  Prezent

www.cukierniaromanowski.pl



Tort 
Royal  Prezent

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

Tort royal choco w okazjonalnym 
wydaniu. Uformowany na kształt 
prezentu z efektowną kokardą 
sporych rozmiarów. Dostępny 
również w kształcie kwadratu.

c
W W

your
tekst



www.cukierniaromanowski.pl

Royal  Karmel



Tort 
Royal  Karmel

Czekolada karmelowa z prażynkami 
kukurydzianymi, nugatem orzechowym 
w połączeniu  z genażem z czekolady 
karmelowej i białej ze śmietaną, całość 
dopełnia puszysty waniliowy biszkopt.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

W W
your
tekst



Bueno

www.cukierniaromanowski.pl



Tort 
Bueno

Puszysty waniliowy biszkopt 
z chrupiącą warstwą wafli 
orzechowych – bueno, z musem 
z mlecznej czekolady, oblany 
polewą z białej czekolady.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

W W
your
tekst



Malinowy

www.cukierniaromanowski.pl



Tort 
Malinowy

Delikatny biszkopt czekoladowy 
z genażem z czekolady deserowej, 
z pyszną żelką malinową, oblany 
ciemną polewą czekoladową.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/
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opera

www.cukierniaromanowski.pl



Tort 
opera

Delikatny biszkopt waniliowy
przełożony genażem z białej czekolady, 
bitej śmietany oraz serka mascarpone. 

Całość dopełnia warstwa konfitury 
truskawkowej.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

W
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biała malina

www.cukierniaromanowski.pl



Tort 
biała malina

Delikatny biszkopt waniliowy przełożony 
genażem z białej czekolady, bitej śmietany 
oraz serka mascarpone. Całość dopełnia 

warstwa konfitury malinowej.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

W

W
your
tekst



migdał wiedeński

www.cukierniaromanowski.pl



Tort 
migdał wiedeński
Wilgotny biszkopt brownie przełożony 
genażem z bitej śmietany z dodatkiem 

prażonych migdałów i mlecznej czekolady. 
Przełożony warstwą konfitury truskawkowej.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

c
W

W
your
tekst



kokos-wiśnia

www.cukierniaromanowski.pl



Tort 
kokos-wiśnia

Kompozycja wilgotnego biszkoptu brownie  
w połączeniu z kokosowym kremem 

angielskim, oraz aromatycznymi wiśniami.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/
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cytrynowy

www.cukierniaromanowski.pl



Tort 
cytrynowy

Trot na spodzie z orzechów arachidowych,
białej czekolady i chrupiącej prażynki.
Przełożony genażem z bitej śmietany 
połączonej z białą czekoladą i serkiem 

mascarpone. Dopełnieniem smaku jest żelka 
cytrynowa z aromatem kwiatów czarnego bzu.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

W
your
tekst



drip cake

www.cukierniaromanowski.pl



Tort 
drip cake

Waniliowy biszkopt przełożony bitą śmietaną 
z serkiem mascarpone z dodatkiem, 

owocowej frużeliny.

  Tort jest dostępny tylko 
w jednej wielkości.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

W



www.cukierniaromanowski.pl

Owoce  leśne



Tort 
owoce  leśne

Tort na bazie naturalnego jogurtu 
połączonego z białą czekoladą 
i bitą śmietaną, z warstwą żelki 
z owoców leśnych (malina, 
porzeczka, truskawka) oblany 
białą polewą czekoladową,  
całość przełożona delikatnym 
biszkoptem czekoladowym.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

c
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Pavlova  z  malinami

www.cukierniaromanowski.pl



Tort  Pavlova 
z  Malinami

Krucha, naturalna, rozpływająca się 
w ustach beza, wypełniona kremem 
mascarpone z dodatkiem  bitej śmietany 
udekorowana musem z malin oraz 
świeżymi malinami.

Tort jest dostępny tylko 
w jednej wielkości.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/



www.cukierniaromanowski.pl

Ferrero 3d



Tort
 Ferrero 3d

Tort w niebanalnym kształcie i smaku,
z delikatnym  czekoladowym biszkoptem
oraz genażem  z czekolady deserowej,
z dodatkiem chrupiącej prażynki oblany 
ciemną polewą czekoladową.

Tort jest dostępny tylko 
w jednej wielkości.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

c
W
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Truskawkowy



Tort 
Truskawkowy

Delikatny biszkopt czekoladowy 
przełożony dwiema warstwami: 
jedna z bitej śmietany o smaku 
truskawkowym, druga z bitej 
śmietany o smaku wanilii z dodatkiem 
owoców truskawki.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/
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your
tekst



Dakłas

www.cukierniaromanowski.pl



Tort 
Dakłas

Tort bezowy z daktylami, orzechami 
włoskimi i kremem na bazie sera 
mascarpone i bitej śmietany.

Tort jest dostępny tylko 
w jednej wielkości.

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/



owoce egzotyczne

www.cukierniaromanowski.pl



Tort 
owoce egzotyczne

Tort na bazie serka mascarpone 
i bitej śmietany, przełożony pulpą 

z owoców marakui i mango. 
Całość dopełnia waniliowy biszkopt. 

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

W
your
tekst
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owoce lata
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Tort 
owoce lata

Kompozycja waniliowego biszkoptu, bitej 
śmietany i serka mascarpone w połączeniu 
z sezonowymi owocami (malina, borówka, 

truskawka).

  

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

%



Torty
dziecięce

Pyszne, kolorowe i zdrowe propozycje dla najmłodszych, 
mogą być wykonane w różny sposób w zależności od 
efektu jaki chcemy osiągnąć, mamy do wyboru torty dla 
dzieci żelowe, foto-torty, torty w kształcie 2D, 3D oraz 
torty artystyczne.

Zamówienia na te wyjątkowe torty przyjmujemy 
z 2-dniowym wyprzedzeniem do godziny 11.00 

www.cukierniaromanowski.pl



https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/



www.cukierniaromanowski.pl

Żelowe



Torty z obrazkiem wykonanym 
kolorowym, jadalnym żelem to lekka 
propozycja dla amatorów bajek. 
Dzięki lekkiemu wykończeniu, torty 
żelowe dostępne są we wszystkich 
smakach. Rysunki jakie możemy 
wykonać tą techniką to postacie 
z bajek ( kreskówek). Nie wykonujemy 
tą techniką postaci ludzkich.
Dostępne są w smakach: cherry, owoce leśne, delicate, cookies, 
truskawkowy, rafaello, czekoladowy, szampański, malinowy, 
marcello, mocart, royal choco, royal karmel, bueno, tiramisu.

Minimalna waga tortu 1,50 kg (minimalna waga może wzrosnąć 
w zależności od wybranej postaci).

Tort  żelowy

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

hello kitty

batman

angry birds ciasteczkowy 
potwór

spiderman

kubuś puchatek



www.cukierniaromanowski.pl

Foto



Torty z dowolnym zdjęciem lub grafiką wydrukowaną 
na jadalnym opłatku to doskonały pomysł na osobisty 
akcent na przyjęciu. Może to być zdjęcie ukochanej osoby, 
kadr z ulubionej bajki – możliwości są nieograniczone.
Drukujemy tylko zdjęcia i grafiki dobrej jakości (min. 2000 
x 2000 pikseli) i wyłącznie te przesłane przez klienta (nie 
szukamy grafik sami). Zdjęcie należy wysłać na adres: 
zamowienia@cukierniaromanowski.pl, lub dołączyć link do 
zamówienia podając pełny nr zamówienia.

Tort  Foto

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

Foto-torty  dostępne są w smakach: cherry, owoce leśne, delicate, cookies, truskawkowy, rafaello, 
czekoladowy, szampański, malinowy, marcello, mocart, royal choco, royal karmel, bueno, tiramisu.

Minimalna waga tortu 1 kg (minimalna waga może wzrosnąć w zależności od wybranego zdjęcia).

auta

minnie

kraina 
lodu



www.cukierniaromanowski.pl

2D



Tort w kształcie jest to tort, który 
odzwierciedla kształt wybranej przez 
klienta postaci lub przedmiotu, a na nim 
znajdujące się elementy stanowi płaska 
postać wykonana ręcznie metodą 
żelową często przy pomocy kremu.

Tort 2D

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

dinozaur

wózek

Dostępne są w smakach: cherry, delicate, truskawkowy, rafaello,
czekoladowy.

Minimalna waga tortu w kształcie 2D 2,5 kg (minimalna waga może 
wzrosnąć w zależności od wybranego kształtu).

miś



www.cukierniaromanowski.pl

3D



Tort 3D to tort przestrzenny, 
odzwierciedlający realny kształt, 
dzięki czemu robi niemal na każdym 
duże wrażenie. Wykonanie takiego 
tortu jest bardzo pracochłonne.

Tort 3D

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

Dostępny w smakach: cherry, delicate, truskawkowy, rafaello, 
czekoladowy.

Minimalna waga tortu w kształcie 3D 2,5 kg (minimalna waga może 
wzrosnąć w zależności od wybranego kształtu).

pies



www.cukierniaromanowski.pl

Artystyczny



Torty w stylu angielskim są to torty obłożone 
masą cukrową, wyróżniają się magią kolorów 
i ulubionych postaci z bajek. Najczęściej są to 
torty przestrzenne, ale  przy użyciu wyobraźni 
możemy stworzyć małe dzieła sztuki.
Zamówienia na te torty przyjmujemy z 3-dniowym
wyprzedzeniem do godziny 11.00 

Tort  artystyczny

minnie

miś różowy

lalka

Dostępne są w smakach: owoce leśne, malinowy, mocart, royal choco, royal karmel, 
bueno.

Mimimalna waga tortu 1,5 kg (minimalna waga może wzrosnąć w zależności 
od wybranej dekoracji).

https://pl-pl.facebook.com/CukierniaRomanowski/

miś niebieski

W
your
tekst



www.cukierniaromanowski.pl

Na  Chrzciny



Torty z subtelną dekoracją w delikatnych 
kolorach. Na każdym z tortów możemy umieścić 
imię dziecka i napis „Chrzest Święty”. 
Zamówienia na torty przyjmujemy z 3-dniowym 
wyprzedzeniem do godziny 11.00

Tort na Chrzciny

Dostępne są w smakach:  cherry,  owoce leśne,  delicate, cookies, truskawkowy, 
rafaello, czekoladowy, szampański, malinowy, marcello, mocart, royal choco, 
royal karmel, bueno, tiramisu.
Przy wyborze tortu na Chrzest Św. w wersji artystycznej dostępne są następujące 
smaki: owoce leśne, malinowy, mocart, royal choco, royal karmel, bueno.

Minimalna waga tortu 1,5 kg (minimalna waga może wzrosnąć w zależności od 
wybranej dekoracji).

CH1

CH4

CH2

CH5

CH3

CH6
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Dla dorosłych
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Dla dorosłych



To szczególna grupa tortów, ciesząca się dużym 
powodzeniem często wybierana na takie okazje 
jak wieczór panieński czy kawalerski, a także na 
urodziny. Torty dla dorosłych charakteryzują się 
znacznie bardziej odważnymi wzorami. 
Zamówienia na te torty przyjmujemy z 3-dniowym 
wyprzedzeniem do godziny 11.00 

Tort dla dorosłych

Dostępne są w smakach: owoce leśne, malinowy, mocart, royal choco, royal karmel, 
bueno.

Mimimalna waga tortu 1,5 kg (minimalna waga może wzrosnąć w zależności od wybranej 
dekoracji).

D1

D4

D2

D3
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