
Zamów tort komunijny: 

+48 18 26 40 416
 sklep@pansteskal.pl
Zachęcamy do zamawiania tortów

na naszej stronie www.pansteskal.pl



TORTY OKRĄGŁE
Spektakularny tort z unikalnym zdobieniem przestawiającym kielich         

z hostią i perłowym winnym gronem. U podstawy zdobiony podwójnym 

sznurem zwieńczonym krucyfiksem. Unikalnym zdobieniem jest wkom-

ponowana w całość hostia.

Popularny okrągły tort z kwiatowym ornamentem utrzymanym w paste-

lowej, stonowanej kolorystyce. Unikalnym zdobieniem jest hostia wkom-

ponowana w całość.

WIELKOŚĆ

WIELKOŚĆ

INSPIRACJE

INSPIRACJE

12 / 24 / 36  - porcji

12 / 24 / 36  - porcji

www.pansteskal.pl

DOSTĘPNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ

do 6 dni

do 6 dni

KIELICH Z PERŁAMI

PASTELOWY WIANEK
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TORTY OKRĄGŁE

Nowoczesny i efektowny tort z prostą, wysmakowaną formą. Wysypany 

różnej wielkości perełkami wierzch wygląda doskonale i zostaje w pamię-

ci komunijnych gości.

Tort z nadrukiem. Propozycje nadruków znajdują się obok w ramce.

WIELKOŚĆ

WIELKOŚĆ

INSPIRACJE

INSPIRACJE

12 / 24 / 36  - porcji

12 / 24 / 36  - porcji

DOSTĘPNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ

do 6 dni

do 6 dni

OKRĄGŁY Z NADRUKIEM

PERŁOWY KRZYŻYK
UWAGA: Istnieje możliwość personalizacji grafiki dostarczonej przez Klienta
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TORTY KSIĘGI
Tort w kształcie ksiegi z nadrukami związanymi z uroczystością.  Pokryty 

wiórkami białej czekolady.

Tort w kształcie księgi z nadrukiem po jednej stronie 

i zdobieniem na drugiej.

WIELKOŚĆ

WIELKOŚĆ

INSPIRACJE

INSPIRACJE

UWAGA: Istnieje możliwość personalizacji grafiki dostarczonej przez Klienta

UWAGA: Istnieje możliwość personalizacji grafiki dostarczonej przez Klienta

30 / 60  - porcji

30 / 60  - porcji
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DOSTĘPNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ

do 6 dni

do 6 dni

KSIĘGA KOMUNIJNA

KSIĘGA ZE ZDOBIENIEM

Komunia Święta
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TORTY KSIĘGI

Chętnie pomożemy w doborze lub przygotowaniu w pełni spersonalizo-

wanego projektu tortu księgi.

Istnieje możliwość dostarczenia zdjęcia dziecka, 

które umieścimy na torcie.

Zdjęcie dziecka przystępującego po raz pierwszy do komunii na torcie 

to znakomity pomysł na wyjątkowy tort – wkomponowaliśmy je w księgę          

i ozdobiliśmy delikatnymi białymi kwiatami. 

WIELKOŚĆ

WIELKOŚĆ

UWAGA: Istnieje możliwość personalizacji grafiki dostarczonej przez Klienta

INSPIRACJE

30 / 60  - porcji

30 / 60  - porcji

DOSTĘPNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ

do 6 dni

do 6 dni

FOTO-KSIĘGA

SPERSONALIZOWANA KSIĘGA
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TORTY PIĘTROWE

Biały, zdobiony delikatnymi wzorami 

klasyczny tort z hostią.

WIELKOŚĆ

WIELKOŚĆ

INSPIRACJE

TOPPERY

30/50  - porcji

30/50 - porcji
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DOSTĘPNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ

do 6 dni

do 6 dni

TORT Z KIELICHEM

SUBTELNY

Piętrowy tort widowiskowo zdo-

biony złotym kielichem i białymi 

hostiami.
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Toppery i ręcznie wykonywane ozdoby są dodatkowo płatne
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TORTY PIĘTROWE
Wysoki tort ze złotym topperem kunsz-

townie zdobiony białymi kwiatami.

Delikatnie zdobiony tort z kolorowymi ak-

centami. Dla chłopca w wersji niebieskiej.

WIELKOŚĆ

WIELKOŚĆ

TOPPERY

TOPPERY

30/50  - porcji

30/50  - porcji

DOSTĘPNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ

do 6 dni

do 6 dni

KWIATOWY

KOLOROWY
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STOŁY KOMUNIJNE

WSZYSTKIE TORTY DOSTĘPNE SĄ W SMAKACH

www.pansteskal.pl

PRIMAVERA OWOCOWY SZPINAKOWY

KAWOWY ANANASOWO-KOKOSOWY SZWARZWALD BANANOWY

BIAŁA DAMA

CZEKOLADOWY ORZECHOWY ORZECHOWO-BEZOWY ROCHER

Szanowni Państwo

zapraszamy do skorzystania z nowego, interesującego produktu na Państwa przyjęcie komunijne. Słodkie stoły to kompleksowa usługa reali-

zowana w ten sposób, że projektujemy, wykonujemy i dostarczamy na Państwa imprezę gotowy produkt, na który składają się:

• Indywidualny, spersonalizowany tort
• Lizaki cakepops, znakomicie wyglądające, pyszne słodycze
• Babeczki cupcakes – piękne muffinki nawiązujące do stylistyki stołu
• Galaretki, drobne przekąski, hit każdego przyjęcia
• Beziki w ozdobnych opakowaniach
• Imprezowa zastawa pasująca do całości projektu

Słodkie stoły to idealne rozwiązanie, aby sprawić, że Państwa przyjęcie na długo pozostanie w pamięci Gości. Szczegółowych informacji 

udzielamy pod numerem telefonu: 18 26 40 416 lub mailem: sklep@pansteskal.pl


