
SLAŠČIČARNA

KATALOG TORT



Pojasnila o naročilu in izdelavi torte

• Torto, izbrano iz te predstavitve, lahko dobite 4 dni po naročilu.

• Torto, izdelano po posebnih željah, je treba naročiti najmanj 4 dni  pred  prevzemom.  

Na takšno torto lahko ročno narišemo različne motive ali jo oblikujemo po Vaših željah. 

• Poročne torte je treba naročiti  najmanj tri tedne pred poroko. Poročne torte tudi 

dostavljamo, lahko so okrašene  s svežim cvetjem, fotografijo in drugimi okraski.  Za 

stojalo poročne torte je potrebno plačati kavcijo 50 €. Ko stojalo vrnete, dobite denar 

vrnjen.

• Cena torte, ki  je izdelana po posebnih željah, se določi glede na zahtevnost  izdelave.

• Slike, natisnjene na hostijo po želji stranke, doplačilo 5 €.

Izjavljamo, da so proizvodi proizvedeni skladno s proizvajalnimi specifikacijami ter 

pripadajočimi HACCP študijami in izpolnjujejo zahteve Zakona o zdravstveni 

ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur.l. RS 52/2000, 42/2002).



Cenik prevoza tort

• Mesto Velenje                                                                               12 €

• Bližnja okolica Velenja ( Vinska gora, Šoštanj,… )                   17 €

• Širša okolica Velenja ( Žalec,Slovenj Gradec,Mozirje,Celje )   27 €

• Vsak dodatni km                                                                        0,50 €

• Kavcija za stojalo ( poročne torte )                                             50 €



Slaščičarna z dolgoletno tradicijo, poznana v širši regiji

_____

Ročno izdelane slaščice po hišnih receptih

_____

Široka ponudba tort, slaščic in piškotov iz naravnih sestavin iz lastne slaščičarne

_____

Slaščice za diabetike

_____

Unikatno oblikovanje slaščic po vaših željah in sodobnih trendih

_____

Torte in pecivo po naročilu za poroke in osebna praznovanja v darilni embalaži

_____

Naše slaščice so pika na i na vsakem dogodku.

Okusi, ki očarajo

Ročno izdelane slaščice 
po hišnih receptih 



Krogci

14 – 16 kosov

(okrogla) 

37 €

20 - 25 kosov            

(kocka) 

50 €

30 kosov               

(kvadratna) 

57 €

Okusi:   jagoda s smetano, jagoda jogurt, malina jogurt, borovnica 

jogurt, mešano sadje, piškotek, kinder, čokolada, višnja, lešnik

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Spuži kvadratnik

20 – 25  kosov 

(kvadratna)  

68 €

Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Minjon

14 - 16 kosov 

(okrogla) 

37 €

20 - 25 Kosov  

(kvadratna) 

50 €

Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Sovica

14 – 16 kosov

(okrogla) 

37 €

20 – 25 kosov  

(kocka)

50 €

Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Elza s kitko 

14 – 16 kosov 

(okrogla) 

41 €

20 – 25 kosov  

(kvadratna) 

57 €

Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Družina sovic

14 – 16 kosov 

(okrogla) 

41 €

20 – 25 kosov

(okrogla)

45 €

20 - 25 kosov      

(kocka) 

57 €

Okusi:   jagoda s smetano, jagoda jogurt, malina jogurt, borovnica 

jogurt, mešano sadje, piškotek, kinder, čokolada, višnja, lešnik

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Tom in Jerry 2

14 - 16 kosov 

(okrogla) 

37 €

20 - 25 kosov      

(kvadratna) 

50 €

Okusi:   jagoda s smetano, jagoda jogurt, malina jogurt, borovnica 

jogurt, mešano sadje, piškotek, kinder, čokolada, višnja, lešnik

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Miki miška/ Miki mišek - risani

14 – 16 kosov 

(okrogla) 

41 €

20 - 25 kosov 

(okrogla )

45 €

20 – 25 kosov 

(kocka) 

57 €

Okusi:   jagoda s smetano, jagoda jogurt, malina jogurt, borovnica 

jogurt, mešano sadje, piškotek, kinder, čokolada, višnja, lešnik

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Medvedek Pu figure

14 – 16 kosov

(okrogla) 

37 €

20 - 25 kosov  

(okrogla)

41 €

20 – 25 kosov

(kocka)

50 €

Okusi:   jagoda s smetano, jagoda jogurt, malina jogurt, borovnica 

jogurt, mešano sadje, piškotek, kinder, čokolada, višnja, lešnik

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Miška z mašnico

14 – 16 kosov

(okrogla) 

41 €

20 – 25 kosov  

(okrogla)

45 €

20 – 25 kosov

(kocka) 

57 €

Okusi:   piškotek, jagoda, višnja, čokolada, jogurt

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Angry birds

14 - 16 kosov

( okrogla )

41 €

20 – 25 kosov

( kocka ) 

57 €

Okusi:   lešnik, mešano sadje, višnja, čokolada, jogurt

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Medvedek (različne barve)

14 - 18 kosov 

39 €

Okusi:   piškotek, jagoda, višnja, čokolada

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Slonček

14 - 16 kosov 

35 €

Okusi:   piškotek, jagoda, čokolada, višnja

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Avtomobili
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

14-16 kosov

( okrogla )

37 €

20 - 25 kosov

( kvadratna )

57 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Živalice v gozdu

14 – 16 kosov

(okrogla) 

41 €

20 - 25 kosov

(kvadratna)

57 €

Okusi:   piškotek, malina jogurt, borovnica jogurt, višnja, mešano 

sadje, čokolada, jagoda

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Fantek in punčka, risana

14 - 16 kosov 

(okrogla)

40 €

20 - 25 kosov      

(kvadratna)

52 €

Okusi:   piškotek, jagoda, čokolada, višnja

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Barbie

18 kosov 

39 €

Okusi: piškotek, jagoda, vanilija

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Nodi
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

14- 16 

kosov  

(okrogla)

40 €

20 - 25 

kosov 

(kvadratna)

52 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Piki in prijatelji 

14 - 16 kosov 

(okrogla)

40 €

20 - 25 kosov 

(kvadratna)

52 €

Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Medvedek Pu
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

14 -16 kosov 

(okrogla)

40 €

20 - 25 kosov      

(kvadratna)

52 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Hello Kitty
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

14 -16 kosov

(okrogla)

37 €

20 - 25 

kosov  

(kvadratna)

50 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Winx s sladkorno maso
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

14 - 16 kosov

(okrogla)

37 €

20 - 25 kosov      

(kvadratna)

50 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Cars / Ben 10 / Formula
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

14 - 16 kosov 

(okrogla)

31 €

20 – 25 kosov      

(kvadratna)

41 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Tom in Jerry
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

14-16 kosov 

(okrogla)

37 €

20-25 kosov      

(kvadratna)

50 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Smrkci po izbiri
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

14-16 kosov 

(okrogla)

37 €

20-25 kosov      

(kvadratna)

50 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Nodi s prijatelji
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

14-16 kosov 

(okrogla)

37 €

20-25 kosov

(kvadratna) 

50 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Batman / Spiderman / Superman
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

16 kosov 

(okrogla)

37 €

25 kosov   

(kvadratna) 

50 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Metuljček na rožici
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

16 kosov 

(okrogla)

37 €

25 kosov     

(kvadratna)

50 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Konjiček
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

20 kosov

39 € 

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Kuža dalmatinček
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

18 kosov

39 € 

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Zajček
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

20 kosov

40 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Pika nogavička
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, mešano 

sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

16 kosov 

(okrogla)

32 €

20 kosov   

(kvadratna)

41 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Levček

18 kosov

39 €

Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Nogometni dres

18 kosov

39 €

Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Konj (različne slike)
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

16 kosov

(okrogla)

37 €

25 kosov   

(kvadratna)

50 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Kitara

20 kosov

39 €

Okusi:   jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, mešano sadje, 

čokolada, sacher, tiramisu

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Nogometno igrišče
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

16 kosov 

(okrogla)

33 €

25 kosov 

(kvadratna)

44 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Hrošč
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

18 kosov 

39 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Torta za sv. birmo
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

14 - 16   kosov

(okrogla) 

37 €

20- 25 kosov 

(kvadratna)

50 €

30 - 35 kosov 

(kvadratna)

57 €

40 – 45 kosov 

(kvadratna)

81 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Torta za sv. birmo 2 
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

14 - 16  kosov

(okrogla) 

37 €

20- 25 kosov

(kvadratna)

50 €

30 - 35 kosov

(kvadratna)

57 €

40 – 45 kosov

(kvadratna)

81 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Torta za obhajilo 
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

14 - 16   kosov

(okrogla) 

37 €

20- 25 kosov

(kvadratna)

50 €

30 - 35 kosov

(kvadratna)

57 €

40 – 45 kosov

(kvadratna)

81 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Torta za obhajilo 2 
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

14 - 16   kosov

(okrogla) 

37 €

20- 25 kosov

(kvadratna)

50 €

30 - 35 kosov

(kvadratna)

57 €

40 – 45 kosov

(kvadratna)

81 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Krst – kocka (različne barve) 
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

14- 16   kosov

(okrogla) 

37 €

20- 25 kosov 

(kvadratna)

50 €

30 - 35 kosov 

(kvadratna)

57 €

40 – 45 kosov 

(kvadratna)

81 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Knjiga za sveti krst ( različne barve)
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

20 - 25  kosov     

52 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Knjiga za sv.obhajilo (različne barve)
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

20 - 25  kosov     

52 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Torta nadstropna

25 kosov  

(velika okrogla)  

51 €

10 kosov 

(mala okrogla) 30 € 

Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Klasične torte po izbiri iz vitrine
Okus:  različni okusi iz vitrine

14 – 16 kosov

okrogle

31 - 33  €

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Paket po izbiri ( različne barve in dekoracije)

25 kosov 

50 €

30 kosov

55 €

40 kosov

81 €

50 – 60 kosov

100 €

Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Številka ( različne številke in barve)

40 kosov

64 €

Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Odprta knjiga 

25 kosov

52 €

30 kosov

57 €

Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Srček 

16 kosov

34 € 

Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Torta erotična
Okusi:  jagoda, čokolada, višnja, piškotek

20 – 25 kosov

50 € 

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Torta rožica
Okusi:  jagoda, čokolada, višnja, piškotek

50 – 60 kosov

100 € 

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Poročna torta 4 – nadstropna

53 kosov  87 €

24 kosov  48 €

20 kosov  37 €

8 kosov  21 €

+ doplačilo za 

dekoracijo        

Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, mešano 

sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Poročna torta piramida

60 - 70 kosov 129 €

40 kosov  84 €

20 kosov  48 €

12 kosov  28 €

kosi  7 €

+ doplačilo za 

dekoracijo

Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, mešano 

sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Poročna torta (ravna ali zamaknjena) piramida

60 - 70 kosov 129 €

20 kosov  48 €

12 kosov  28 €

+ doplačilo za 

dekoracijo

Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt,  kinder,  borovnica jogurt, 

višnja, mešano sadje, čokolada, piškotek

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Piramida (različne barve trakov)
Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, mešano 

sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

60 kosov 129 €

40 kosov 84 €

20 kosov 48 €

12 kosov 28 € 

3 kosi 7 €

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Poročna torta 3 - nadstropna

48 kosov 

(okrogla)

Cena: 111 €

+ doplačilo 

za dekoracijo 

Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, mešano 

sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Pravokotna poročna torta

50 kosov

100 €

Okusi:  jagoda s smetano, jagoda jogurt, borovnica jogurt, višnja, 

mešano sadje, čokolada, piškotek, kinder, lešnik

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Poročna torta 2 krat 4 - nadstropna 

128 kosov

385 €

Okusi: čokolada, jogurt malina, jogurt borovnica, tiramisu, višnja,  

piškotek

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Poročna torta s svežim cvetjem 

60 kosov

192 €

Okusi: borovnica jogurt, jogurt malina, višnja, mešano sadje, 

čokolada, sacher, jagoda

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Poročna torta 

60 kosov

160 €

Okusi: čokolada, višnja, piškotek, jogurt malina, jogurt borovnica, 

tiramisu

Zahvaljujemo se vam za naročilo.

Ročno 
izdelane 
slaščice 

po hišnih 
receptih 



Različne torte – dogovor s slaščičarkami
Okus:  različni okusi iz vitrine



Vse cene v katalogu so z DDV.

Gorenje Gostinstvo, d.o.o., Partizanska cesta 12, Velenje

Zahvaljujemo se vam za zaupanje.


