
torty dla dzieci



Cukiernia Rem Marco to synonim cukierniczego kunsztu.

Jesteśmy pasjonatami smaku, dlatego wierzymy, że każdy tort  

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 wyjątkowe ciasta,  które z pewnością zadowolą 

gust najbardziej  wymagających klientów.  Dzieci cieszą się u nas 

specjalnymi względami, dlatego z myślą o nich, 

przygotowaliśmy katalog tortów okolicznościowych.  

Podzieliliśmy je na kilka grup, z których każda ma opcję   

personalizacji, dzięki której staramy się  dorównać dziecięcej 

fantazji.  

Zamówienia tortów dla dzieci należy składać 4 dni przed 

 odbiorem. Przy zamówieniu pobierana jest wpłata w wysokości 

50 % ceny tortu.

Torty dla dzieci



cena: 50 zł 

16 porcji, do wyboru: kolor,
smak: czekoladowy, cytrynowy, orzechowy, 

toffi, kawa, owocowy, malinowy 

Każda księżniczka marzy  
skrycie o bajkowym  
przyjęciu i cudowym torcie. 
Tort w kształcie lalki to  
specjalna propozycja  
dla małych marzycielek. 
Stanowić będzie piękną  
inaugurację każdego  
dziewczęcego przyjęcia. 

Krynolina może być 
wykonana w dowolnie 
wybranym kolorze.

tort lalka



Okrągłe torty w masie ticino, przygotowane  
na podstawie dostarczonego wzoru.  Przedstawiają  

dowolną postać – z kreskówki, komiksu lub inną,  
ulubioną przez dziecko. Wzornictwo i kolorystyka  

ograniczone  tylko i wyłącznie wyobraźnią.  Ulubiony 
bohater, bez wątpienia napełni radością każde 

dziecięce święto.

Zdjęcia katalogowe stanowią przykład wykonanych przez  
cukiernię Rem Marco tortów na zamówienie.



torty okolicznościowe w ticinośredni, 18 porcji - 99 zł
duży, 24 porcje - 129 zł

do wyboru:  kolor, dekoracja,
  smak: czekoladowy, cytrynowy,  

orzechowy, toffi, kawa, 
owocowy, malinowy 



Torty 3D to propozycja form przestrzennych,  
wykonywanych na podstawie dostarczonego wzoru. 

Przedstawiać mogą postaci z bajki, ulubione  
zwierzątko, roślinę lub inny wybrany kształt.

Ucieszą oko i podniebienie nie tylko pasjonatów  
kreskówek. Dowolna opcja kolorystyczna i smakowa.

Zdjęcia katalogowe stanowią przykład wykonanych przez 
  cukiernię Rem Marco tortów na zamówienie.

90 zł/kg

ilość porcji zależy od wielkości tortu,
dostępne smaki: czekoladowy, cytrynowy,  

orzechowy, toffi, kawa, owocowy, malinowy 

torty 3D



torty 3D





torty okolicznościowe z figurkami

Torty okrągłe w wybranej kolorystyce, ozdobione  
wykonaną  na zamówienie dekoracją przestrzenną.  

Stanowi świetną opcję  personalizacji – dzięki czemu  
każde dziecko poczuje się wyjątkowo. 

 Figurki przedstawiać mogą dowolny kształt, 
cyfrę, imię, postać. 

Zdjęcia katalogowe stanowią przykład wykonanych  
przez cukiernię Rem Marco tortów na zamówienie.

Dekoracja przestrzenna wyceniana osobno,  
według wagi – 20 zł za 100 g.

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

do wyboru: kolor, dekoracja
smak: czekoladowy, cytrynowy, orzechowy, toffi, 

 kawa, owocowy, malinowy 



torty z dekoracją opłatkową

Okrągłe torty z dekoracją opłatkową, wykonaną  
na podstawie wybranego wzoru. 

Zaletą tej formy, jest idealne odwzorowanie kształtów  
i kolorów. Postacie z bajek wyglądają identycznie jak 

 w kinie, a ulubione zdjęcie, niczym nie różni się  
od oryginału.  Przy zamówieniu, wzór który będzie  

nadrukowany na dekoracji, należy dostarczyć  
do cukierni w formie elektronicznej. Dekoracja jadalna.

śreni, 18 porcji - 69 zł
duży, 24 porcje - 99 zł

smak dowolny





TORTY OKRĄGŁE

TICINO

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

smaki: czekoladowy, cytrynowy , orzechowy, 
toffi, kawa, owocowy, malinowy



torty okolicznościowe w biance

Propozycje na okoliczność chrztu lub pierwszych urodzin dziecka. 
Wykonywane w wybranym kształcie i kolorystyce. 

Zdobienia nawiązują tematycznie do okazji. 
Stanowią piękną dekorację pierwszych, dziecięcych uroczystości.

Zdjęcia katalogowe stanowią przykład wykonanych  
przez  cukiernię Rem Marco tortów na zamówienie.

TORTY OKRĄGŁE

BIANCA

średni, 18 porcji  - 69 zł
duży, 24 porcje - 99 zł

smak: dowolny

TORTY PROSTOKĄTNE

BIANCA

mały, 45 porcji - 119 zł
średni, 90 porcji  - 249 zł
duży, 150 porcji - 599 zł

smak: dowolny

TICINO

mały, 45 porcji - 199 zł
średni, 90 porcji  - 399 zł
duży, 150 porcji - 599 zł

smak: czekoladowy,cytrynowy, orzechowy,  
toffi, kawa, owocowy, malinowy 



TORTY OKRĄGŁE

BIANCA

średni, 18 porcji  - 69 zł
duży, 24 porcje - 99 zł

smak: dowolny

TICINO

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

smak: czekoladowy,cytrynowy, 
orzechowy, toffi, kawa,  

owocowy, malinowy 

TORTY KSIĄŻKI

BIANCA

mały, 45 porcji - 119 zł
duży, 90 porcji - 249 zł

smak: dowolny

TICINO

mały, 45 porcji - 199 zł
duży, 90 porcji - 399 zł

smak: czekoladowy,cytrynowy, 
orzechowy, toffi, kawa,  

owocowy, malinowy 

Torty komunijne dostępne w czterech wariantach – okrągłe, prostokątne, w kształcie otwartej księgi  
oraz w kształcie hostii. Wykonywane w dowolnie wybranej kolorystyce, zdobione tekstem  

oraz elementami kwiatowymi. Piękne, tematyczne aranżacje, podkreślą wagę wyjątkowego wydarzenia, 
jakim jest  Pierwsza Komunia Święta.

Zdjęcia katalogowe stanowią przykład wykonanych przez  cukiernię Rem Marco tortów na zamówienie.



torty komunijne

TORTY PROSTOKĄTNE

BIANCA

mały, 45 porcji - 119 zł
średni, 90 porcji  - 249 zł
duży, 150 porcji - 599 zł

smak: dowolny

TICINO

mały, 45 porcji - 199 zł
średni, 90 porcji  - 399 zł
duży, 150  porcji -599 zł

smak: czekoladowy,cytrynowy, 
orzechowy, toffi, kawa,  

owocowy, malinowy 

TORTY HOSTIA

BIANCA

mały, 30 porcji - 119 zł
duży, 50 porcji - 249 zł

smak: dowolny



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

GNIEZNO
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

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


