






Wszystko czego mi potrzeba to miłość.
Ale odrobina czekolady tu i tam nie zaszkodzi.
     

Lucy Van Pelt  „ Peanuts”, Charles M. Schultz



Twój ślub nas inspiruje

Cukiernia Rem Marco to synonim cukierniczego kunsztu. Jesteśmy 

pasjonatami smaku, dlatego wierzymy, że tort ślubny powinien być  

arcydziełem, cieszącym zarówno oko jak i podniebienie. Szczególną 

dbałość przywiązujemy do jakości i tradycji. Dlatego wszystkie torty   

przygotowywane są z produktów najwyższej jakości i wypiekane  

według starych, sprawdzonych receptur. Połączenie tradycyjnych kremów,  

doskonałych w smaku owoców, wyśmienitej czekolady oraz wykonanych 

z niezwykłą starannością detali ozdobnych, to nasz sposób na wyjątko-

we ciasta, które z pewnością zadowolą gust najbardziej wymagającej 

pary młodej i gości weselnych. Każdy tort tworzony jest z zamiłowania  

do dobrego smaku. W połączeniu z ponadczasową elegancją stanowi  

perfekcyjne zwieńczenie ślubnego menu.



             Smaki tortów do wyboru:

czekoladowy, cytrynowy, kawowy, malinowy, 
orzechowy, owocowy, toffi

⌀ 45

⌀ 37

⌀ 29

⌀ 21

⌀ 13

40 porcji, 6 kg 80 porcji, 12 kg 120 porcji, 20 kg

Wisienka na torcie
Dzień uroczystości ślubnych, to jeden z tych kilku 
niezwykłych dni w życiu. Oprócz smacznych dań, 
wybornego wina i nadzwyczajnej orkiestry, nie może 
w nim zabraknąć wymarzonego tortu.  Dokładamy 
wszelkich starań, aby nasze propozycje tortów 
ślubnych były ”wisienką na torcie” Twojego wesela.
Dbamy szczególnie o to, by podkreślały indywidualny 
charakter ceremonii. W tym celu, oprócz wachlarza 
fantazyjnych wzorów, proponujemy również 
kilka wariantów doboru smaku i wielkości. Każda 
propozycja dostępna jest w siedmiu wersjach 
smakowych oraz trzech wielkościach, dostosowanych 

do wielkości przyjęcia.



Jak wybrać?
Przy wyborze tortu ślubnego, oprócz wzoru i smaku, uwzględnić 
należy ilość porcji serwowanych gościom weselnym. W związku 
z tym, nasze torty dostępne są w wersjach 3, 4 i 5 piętrowych,  
tak by sprostać wymaganiom zarówno dużych przyjęć 
weselnych jak i mniejszych ceremonii.

Kiedy zamówić?
Abyśmy mogli z należytą uwagą przygotować  Państwa 
wyjątkowy  tort, należy składać zamówienie na 7 dni przed 
przyjęciem weselnym.

Jak przewieźć?
W związku z ogromem obowiązków związanych z organizacją 
wesela, staramy się ułatwić Państwu odbiór zamówienia. 
Na życzenie, dowozimy tort pod wskazany adres sklepu 
lub przyjęcia weselnego. Istnieje również możliwość wynajęcia 
cukiernika do krojenia tortu, za dodatkową opłatą w wysokości 
200 zł.

Płatność.
Przy składaniu zamówienia, pobierana jest zaliczka w wysokości 
50% ceny tortu. Pozostałą kwotę regulują Państwo przy odbiorze.

Odwołanie zamówienia.
Rozumiemy, że niekiedy może zajść konieczność odwołania 
zamówienia – w takim przypadku, należy przekazać nam 
informację  na 7 dni przed odbiorem. Zaliczka nie podlega 
zwrotowi.

Informacje dla alergików.
Wszelkie informacje dotyczące składników i wykonania tortów, 
jak również informacje dla alergików dostępne w cukierniach 
Rem Marco.
  

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy 
pod numerem telefonu 52-340-00-22

lub mailowo torty@remmarco.pl



Perłowe marzenie
Elegancki tort o stonowanej, biało-różowej 

kolorystyce, ozdobiony delikatnymi  

perełkami i wzorem w kształcie haftu,  

wykończony efektowną, czarną wstążką.

3-piętrowy: 299 zł

4-piętrowy: 499 zł

5- piętrowy: 799 zł

do wyboru: kolor, wielkość, smaki



Różana słodycz
Minimalistyczny, a zarazem piękny w swej formie 

tort, ozdobiony delikatnym,  pikowanym 

wzorem z perełek, podkreślonym 

czarną wstążką. Całości charakteru nadają 

cieniowane kwiaty herbacianej róży.

3-piętrowy: 299 zł

4-piętrowy: 499 zł

5- piętrowy: 799 zł

do wyboru: kolor, wielkość, smaki



Płomienna miłość
Tort kipiący miłością, ozdobiony kaskadą

 intensywnie czerwonych serc o delikatnym

 zdobieniu, podkreślonych wykończeniem 

w tym samym kolorze.

3-piętrowy: 299 zł

4-piętrowy: 499 zł

5- piętrowy: 799 zł

do wyboru: kolor, wielkość, smaki



Teatr cieni
Teatr cieni, to krótka historia miłosna  

w pięciu aktach. Opowiada o parze  

zakochanych, od ich pierwszego spotkania 

aż po zaślubiny. Lekko figlarny w swej formie tort, 

idealnie pasuje do przyjęć o swobodnym 

charakterze.

5- piętrowy: 1199 zł

do wyboru: kolor, smaki





Suknia panny młodej
Pastelowy tort, tak jak suknia panny młodej, 

wykonany mistrzowską ręką, z precyzją  

i dbałością o szczegół. Ozdobiony drobnymi, 

koronkowymi kwiatkami, zwieńczony  

bukietem białych róż.

3-piętrowy: 299 zł

4-piętrowy: 499 zł

5- piętrowy: 799 zł

do wyboru: kolor, wielkość, smaki



Kwiatowy ornament
Tort w kolorze intensywnej fuksji, opleciony 

precyzyjnym, kwiatowym wzorem,  

w stonowanej kolorystyce.

3-piętrowy: 299 zł

4-piętrowy: 499 zł

5- piętrowy: 799 zł

do wyboru: kolor, wielkość, smaki



Miłosna melodia
Wyrafinowany, o kontrastowej  

kolorystyce tort, inspirowany melodią  

miłosną, przy akompaniamencie kaskady miękko 

opadających róż, podkreślonych  

finezyjnym wzorem.

4-piętrowy: 699 zł

5- piętrowy: 1199 zł

do wyboru: kolor, wielkość, smaki



Ornament
Niezwykle delikatny tort, ozdobiony 

 perfekcyjnie wykonanymi wzorami,  

przypominającymi egzotyczne ornamenty,  

wykończony dekoracją w kształcie ptasiej pary.

3-piętrowy: 299 zł

4-piętrowy: 499 zł

5- piętrowy: 799 zł

do wyboru: kolor, wielkość, smaki



Kwiecisty ogród
Zdobienie przypominające rabaty  

kolorowych kwiatów, delikatnie otula  

spokojne, pastelowe stopnie tortu. Całość

 podkreślona delikatną wstążką  

w podobnej tonacji.

3-piętrowy: 299 zł

4-piętrowy: 499 zł

5- piętrowy: 799 zł

do wyboru: kolor, wielkość, smaki



Aromatyczna pokusa
Delikatny pikowany wzór, wykończony  

czarnymi perełkami, nadaje efektu lekkości 

 i puszystości tortu. Całość wieńczy młoda para  

w towarzystwie pięknych, amarantowych róż.

3-piętrowy: 299 zł

4-piętrowy: 499 zł

5- piętrowy: 799 zł

do wyboru: kolor, wielkość, smaki



Różana kaskada
Przyciągająca wzrok kaskada,  

po mistrzowsku wykonanych róż, na tle 

 stonowanej bieli tortu, nadaje przepychu 

 i wyrafinowania całej kompozycji.

5- piętrowy: 1199 zł

do wyboru: kolor, smaki





Motyle
Delikatny, zwiewny w swej formie tort,  

na którym przysiadły różnokolorowe motyle.

Ożywi każdą ceremonię świeżością kolorów.

3-piętrowy: 299 zł

4 piętrowy: 499 zł

5- piętrowy: 799 zł

do wyboru: kolor, wielkość, smaki



Słodka przyjemność
Przyjemna słodycz, w miłej dla oka, morskiej 

kolorystyce, zwieńczona kwiecistym 

 ornamentem przypominającym miękkie fale. 

Wprowadzi powiew letniej świeżości 

 na każdą balową salę, bez względu  

na porę roku.

3-piętrowy: 299 zł

4-piętrowy: 499 zł

5- piętrowy: 799 zł

do wyboru: kolor, wielkość, smaki



Blue velvet
Błękitna inspiracja, której głównymi  

bohaterami są aksamitne, kwiatowe  

wykończenia, podkreślone wstążką  

w tym samym kolorze.

3-piętrowy: 299 zł

4 piętrowy: 499 zł

5- piętrowy: 799 zł

do wyboru: kolor, wielkość, smaki



Lawendowe kokardy
Efektowny tort w pastelowej tonacji,  

przyozdobiony lawendowymi drapowaniami 

 i wykończony kokardami w tym samym  

kolorze.

3-piętrowy: 299 zł

4-piętrowy: 499 zł

5- piętrowy: 799 zł

do wyboru: kolor, wielkość, smaki



Kwiatowa rozkosz
Elegancki, biały tort, ozdobiony perłowymi 

girlandami kwiatów, stanowi świetne tło 

dla bohaterów ceremonii - Państwa Młodych.

3-piętrowy: 299 zł

4 piętrowy: 499 zł

5- piętrowy: 799 zł

do wyboru: kolor, wielkość, smaki



Czekoladowa uciecha
Nic dodać, nic ująć. Czekolada w roli  

głównej. Zadowoli podniebienia gości  

w każdym wieku.

3-piętrowy: 299 zł

4-piętrowy: 499 zł

5- piętrowy: 799 zł

do wyboru: kolor, wielkość, smaki



Polka dot
Wesoły tort, z kropką w roli głównej.  

Frywolną kompozycję, zwieńczają słodkie, miękko 

opadające, pudrowe kokardy.

3-piętrowy: 299 zł

4 piętrowy: 499 zł

5- piętrowy: 799 zł

do wyboru: kolor, wielkość, smaki





Weselny welon
Po inspiracji suknią panny młodej, przyszedł czas 

na welon w roli głównej. Miękkie  

kaskady materiału, otulają tort, tworząc 

 atmosferę elegancji i wyrafinowania.

3-piętrowy: 299 zł

4 piętrowy: 499 zł

5- piętrowy: 799 zł

do wyboru: kolor, wielkość, smaki



Warszawianka
Klasyczne połączenie kolorów, ujmuje  

świeżością i elegancją. Ozdoby w formie 

kwiatów, podkreślone aksamitnym  

wykończeniem wstążki, nadają całości  

letniego wyrazu.

3-piętrowy: 299 zł

4-piętrowy: 499 zł

5- piętrowy: 799 zł

do wyboru: kolor, wielkość, smaki



Koronkowe przyjęcie
Elegancka kompozycja koronkowego wzoru,

 otulona delikatnymi bukietami róż,  

podkreślona różowym wykończeniem.

3-piętrowy: 299 zł

4 piętrowy: 499 zł

5- piętrowy: 799 zł

do wyboru: kolor, wielkość, smaki



Słoneczniki
Słoneczna aranżacja, przypominająca ciepły, 

letni ogród, doskonale ożywi każdą  

ceremonię. Efektu świeżości nadaje  

aksamitne, zielone wykończenie.

3-piętrowy: 299 zł

4-piętrowy: 499 zł

5- piętrowy: 799 zł

do wyboru: kolor, wielkość, smaki



Zielona łąka
Soczyście zielona inspiracja, ozdobiona  

po mistrzowsku wykonanymi kwiatowymi 

 ornamentami. Zachwyca niewymuszoną 

formą i naturalnością kolorów.

3-piętrowy: 299 zł

4 piętrowy: 499 zł

5- piętrowy: 799 zł

do wyboru: kolor, wielkość, smaki



Weselny prezent

Przepiękny tort, przypominający pudełko  

z prezentami, ozdobiony miękką wstęgą  

i drobnymi perełkami, zachwyci gości  

na kameralnych ceremoniach.

299 zł

1-piętro, 22 porcje, średnia waga 3,3 kg, średnica 28 cm 
Patery dostępne w ofercie z tortami, za które pobierana jest 

kaucja w wysokości 200 zł.  Do wyboru: kolor, smaki.



Łoże Kalie

Wyjątkowy tort w kształcie kwadratu,  

z gładkim spodem i misternie zdobionym piętrem, 

wykończony eleganckimi kwiatami kalii.

499 zł

2-piętrowy, 70 porcji, średnia waga 11 kg 
Do wyboru: kolor, smaki.

Prostokątny tort o miękkich, pastelowych  

kolorach. Umieszczony na paterze w kształcie

małżeńskiego łoża, ze swobodnymi 

 zdobieniami przedstawiającymi nowożeńców.

299 zł

90 porcj, do wyboru: kolor, smaki.
Patery dostępne w ofercie z tortami, za które pobierana jest kaucja 

w wysokości 200 zł



Torty klasyczne

Propozycje klasyczne o kwiatowych  

wykończeniach  Każde piętro wyeksponowane 

 osobno, na efektownej paterze. 

2-piętrowy: 199 zł           3-piętrowy: 259 zł

4 piętrowy: 299 zł             5- piętrowy: 399 zł

Patery dostępne w ofercie z tortami, za które pobierana jest 
kaucja w wysokości 200 zł. Do wyboru: kolor, wielkość, smaki.Klasyczny 1

Klasyczny 2 Klasyczny 3



Fantazyjny, biało-fioletowy, czteroczęściowy tort 

zdobiony różami. Umieszczony kaskadowo 

 na paterze, z miejscem na butelkę szampana.

299 zł

40 porcj, do wyboru: kolor, smaki.
Patery dostępne w ofercie z tortami, za które pobierana jest kaucja 

w wysokości 200 zł. 

Trzyczęściowy tort z motywami kwiatowymi,

na paterze w kształcie roweru. Zachwyci  

nie tylko pasjonatów sportowych przygód.

299 zł

35 porcj, do wyboru: kolor, smaki.
Patery dostępne w ofercie z tortami, za które pobierana 

jest kaucja w wysokości 200 zł. 

Szampan Rower



Torty okolicznościowe
Tort okrągły w ticinoTort okrągły w biance

lub z dekoracją opłatkową

Tort okrągły w biance
lub z dekoracją opłatkową

mały, 12 porcji - 39 zł
średni,  18 porcji   -  69 zł
duży,  24 porcje  -  99 zł

smak dowolny

Tort okrągły w ticino

średni,  18  porcji   -  99 zł
duży,  24 porcje  -  129 zł

smak; czekoladowy, cytrynowy, 

orzechowy, toffi, kawa, owoc, malinowy.

Dodatkowo można zamówić figurkę ekspozycyjną 

o dowolnym kształcie i kolorze cena 20 zł za 100 g



Tort pół blachy w biance 

119 zł 

45 porcji,  smak dowolny

Tort pół blachy w ticino

199 ZŁ 

45 porcji, smak: czekoladowy, cytrynowy,

 orzechowy, toffi, kawa, owoc, malinowy

Tort cała blacha w biance 

249 zł 

90 porcji,  smak dowolny

Tort cała blacha w ticino

399 ZŁ 

90 porcji, smak: czekoladowy, cytrynowy,

 orzechowy, toffi, kawa, owoc, malinowy

Tort na paterze 

599 zł
 

150 porcji,  

bianca - smak dowolny

smak:  czekoladowy, cytrynowy, orzechowy, 

toffi, kawa, owoc, malinowy

Na paterzePół blachy Cała blacha

Torty prostokątne







ADRES SIEDZIBY FIRMY:

ul. Przemysłowa 6
86-005 Białe Błota
NIP: 5542724719

REGON: 093050623

Tel.: 52-340-00-22
Fax: 52-330-70-03

biuro@remmarco.pl
zamowienia@remmarco.pl

WOJ. KUJAWSKO- POMORSKIE

BYDGOSZCZ:
ul. Bałtycka 45 - targowisko Bartodzieje
ul.  Broniewskiego 4 - targowisko Błonie
ul. Skarzyńskiego 8 - Kaufland Fordon
ul. Solskiego – Kaufland Szwederowo

ul. Kolbego 42 - pasaż handlowy 
Osowa Góra

ul. Przyjazna 11 - targowisko Wyżyny 

WŁOCŁAWEK
ul. Kilińskiego 5 - Kaufland

ul. Kaliska 42
ul. Budowlanych 4 A

TORUŃ
ul. Szosa Chełmińska 31 - targowisko 

Staromiejskie
ul. Konstytucji 3 maja 10

INOWROCŁAW
ul. Laubitza 2 A

ul. Wojska Polskiego 150
ul. Wojska Polskiego 16 - Galeria Solna

NAKŁO NAD NOTECIĄ
ul. Dąbrowskiego 3 A

TUCHOLA
ul. Wryczy 1

CHEŁMŻA
ul. Sienkiewicza 4

ŚWIECIE
ul. Cukrowników 2 - Tesco

BIAŁE BŁOTA:
ul. Szubińska 3

WOJ. WIELKOPOLSKIE

     POZNAŃ:
ul. Opieńskiego 1 - Tesco

     ul. 28 czerwca 382 - Galeria Dębiec
    os. Pod Lipami - lok. Pawilon 104

GNIEZNO
os. Jagiellońskie 55

ul. Roosevelta 59
ul. Warszawska 5

ul. Pałucka 2 - Galeria Gniezno

WRZEŚNIA
ul. Warszawska 38

ul. Kaliska 17 - Tesco

KONIN
ul. Spółdzielców 6 - Kaufland

ul. Zakole 2 B

TUREK
ul. Kolska Szosa 9 - Kaufland

SZAMOTUŁY
al. Jana Pawła II 3 - Tesco

SWARZĘDZ
ul. Cieszkowskiego 39 - Tesco

WOJ. ŁÓDZKIE

ŁÓDŹ
ul. Puszkina 50 - Kaufland

www.dobretorty.pl


