
Esküvoi ajánlatok
MEGÉDESÍTJÜK A NAGY NAPOT



Megtiszteltetésnek vesszük, ha beavattok minket közös 
történetetekbe és részesei lehetünk a nagy napotoknak. Úgy 
gondoljuk, hogy a különleges nap koronája az esküvői torta, 
ezért fontos számunkra, hogy a legbensőbb vágyaitokban, 
álmaitokban szereplő csodát alkossuk meg számotokra.

Olyan egyedi alkotással szeretnénk megajándékozni 
benneteket, ami ízben és látványban egyaránt szemet 
gyönyörködtető és ínycsiklandozó. 

A dús vajkrémes, marcipános, fondant-mázas hagyomány 
helyett a frissességre és az ízek harmóniájára törekszünk. 

Számunkra különösen fontos a torta válogatott alapanyagokból 
elővarázsolt mámorító ízvilága, melyet válogatott 
gyümölcsökkel, virágokkal, csipkékkel öltöztetünk ünneplőbe, 
majd egy kis plusz rafinériával fűszerezzük. 

Esküvőtök méretéhez és hangulatához illeszkedő 
desszertasztalok összeállítására is vállalkozunk. Az esküvői 
helyszínen történő összeállítás és díszités is választható. 
Desszert falatkákat, sós és édes megoldásokat is készítünk.    

A különleges nap koronája



• belga étcsokoládés mascarpone krém és málna/eper/meggy réteg + csokis törökmogyorós piskóta
• szicíliai pisztácia krém sós karamellel és körte réteg + csokis törökmogyorós piskóta
• túró krém és rozmaringos barackos réteg + diós/vaníliás pirított mandulás piskóta
• mentás málna krém + vaníliás pirított mandulás piskóta
• bourbon vaníliás krém és málna/eper/meggy réteg + csokis törökmogyorós piskóta
• csokoládé krém és málna/eper/meggy réteg + csokis piskóta
• madagaszkári vaníliás mascarpone krém és málna/eper/meggy réteg + csokis törökmogyorós/  
   vaníliás pirított mandulás piskóta
                                                               ....vagy, amit közösen megálmodunk.

• málnás-mascarponés 
• kávé mousse
• trüffel
• vaníliás-gyümölcsös
• narancsos trüffel
• mogyorókrémes
• mini kávémousse pohárkrém
• kókuszos-vaníliás

• kókuszos-csokis
• gesztenye mousse
• fehércsokis-ribizlis
• citromos
• fehércsokis-málnás
• almabor
• tejcsokis-karamelles

... vagy, amit közösen megálmodunk.

Naked cake ízesítések

Falatkáink



Kapcsolat

Előre egyeztetett időpontban várunk benneteket egy kóstolóval egybekötött 
személyes találkozóra cukrászdánkba. A napi kínálatból megismerkedhettek 
ízeinkkel, melynek az ára levonásra kerül a megrendelt menyasszonyi torta 
árából. 

Esküvői megbeszélést szerdától péntekig 11:00 és 17:00 között tartunk. 

Annak érdekében, hogy megfelelően felkészülhessünk az egyeztetésre, 
kérjük, hogy az alábbi kérdőívet kitöltve küldd el nekünk időpont kérési 
igényed: https://www.asztalkacukraszda.hu/eskuvoi-ajanlatok/

Bízunk abban, hogy hamarosan személyes is találkozunk!

Üdövözlettel:
Asztalka csapata
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