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Tort weselny - poniższa tabela przedstawia przykładowe zestawienie dla 100 osób

Wykonujemy dekoracje marcepanowe, karmelowe oraz z żywych kwiatów.

ilość cena dekoracja wartość

tort weselny (dowolny smak) ok. 10kg ok. 630zł od 20zł od 630zł do ok.750zł

W przypadku większej lub mniejszej ilości gości weselnych przeliczenie jest proporcjonalne.

T.j. ok. 10dkg/osobę

Ciasto na stoły - poniższa tabela przedstawia przykładowe ciasta weselne serwowane na stołach.

Ilości są zależne od preferencji zamawiających - najczęściej od 15dkg do 25dkg na osobę.

Nazwa ciasta cena

sernik wiedeński/ Krakowski 28zł/kg

sernik z brzoskwiniami 28zł/kg

miodownik z jabłakami 28zł/kg

miodownik z kremem 28zł/kg

makowiec kruchy 20zł/kg

szarlotka 3 opcje 22zł/kg

babeczka z owocami 2,5zł/szt.

herbatniki ok. 25zł/kg

ciasto tortowe ok. 30zł/kg

Zależnie od pogody oferujemy również inne ciasta

Z tabeli należy wybrać ciasta (najczęściej 4 lub 5 gatunków oraz herbatniki).

Ciasta kroimy na kawałeczki - przewidziane ilości każdego asortymentu to ok. 50szt

Łączna il. sztuk ciastek na stołach to od 200 do 250 oraz ok. 2kg do 4 kg herbatników.

Tak zestawione ciasta dają łączną ilość dla 100 os ok. od 17kg do 29kg (na całe wesele)

Średnia cena dla 100 osób to: od 500zł do 900zł.

Paczki dla gości weselnych

Przyjmujemy, że paczek jest ok.. 50szt.

Ciasta do paczki wybieramy z tabeli ciast

il. Ciast + herbatn.

Średnia waga paczki to: mała 0,6-0,7kg 3+ herbatniki

duża 0,8-0,9kg 4+herbatniki

Średnia cena paczki to: mała 18-20zł

duża 20-27zł

Wycena końcowa:

Tort od 630zł do ok..750zł

Ciasto na stoły od 500zł do 900zł

Paczki od 1000zł do 1350zł

Łącznie od ok. 2100zł do ok. 3000zł

Zamówienie należy składać nie później niż miesiąc przd imprezą.

Pobierany jest zadatek w kwocie ok.10%- 20% wartości zamówienia

Zapłata dokonywana jest nie później niż 4 dni po imprezie.

Tradycje od 1967r.Tradycje od 1967r.


