
Priser 2020 

Grundpris enkel täckning 
(+ laktos-/glutenfri alt vegansk) 

1 våning: 
10-15 bitar   1200 kr 
15-20 bitar 1800 kr 

  (+200 kr) 

2 våningar: 
20-28 bitar 2400 kr 
28-35 bitar 3150 kr 
35-45 bitar 4000 kr  

   (+300 kr)  

3 våningar: 
45-55 bitar 5500 kr  
55-65 bitar 6500 kr 
65-75 bitar 7500 kr 
75-85 bitar 8500 kr 

  (+400 kr) 

Dummyvåning: 500 kr/våning  

Grundpris täckning med dekorationer på själva tårtan* 
(+ laktos-/glutenfri alt vegansk) 

1 våning: 
10-15 bitar   1500 kr 
15-20 bitar 2200 kr 

  (+200 kr) 

2 våningar: 
20-28 bitar 2800 kr 
28-35 bitar 3500 kr 
35-45 bitar 4500 kr  

   (+300 kr)  

3 våningar: 
45-55 bitar 6000 kr  
55-65 bitar 7200 kr 
65-75 bitar 8500 kr 
75-85 bitar 9600 kr 

  (+400 kr) 

Dummyvåning: 600 kr/våning 

Ingår:  
Namn och siffra samt andra enklare dekorationer som hör till det valda temat. 

Färska blommor i vald färg (upp till ca fem blommor beroende på storlek) 
Dekoration med drip/macarons 

*Ingår inte tidskrävande dekoration som exempelvis volanger. Ska det tidskrävande läggas på en 
dummyvåning kan den istället komma att bli något dyrare istället för att vi lägger till på tårtoriset i sig. 

Tillägg 

Figurer fr 400 kr/st, där rabatt ges vid större antal än tre figurer.  
Bokstäver ståendes separat: ca 400 kr beroende på längden på namnet 
Bundna sockerblommor: fr 150 kr/blomma eller fr 550 kr/arrangemang 



Bakelser 

Minicupcakes: 35 kr/st 
Cupcakes: 50 kr/st 
Macarons: 30 kr/st 
Cakepops: 35 kr/st 

Minidonuts (bakade, sockertäckta): 30 kr/st 
Minidonuts (bakade, kristyrtäckta): 35 kr/st 

Donuts (bakade, sockertäckta): 40 kr/st 
Donuts (bakade, kristyrtäckta): 45 kr/st 
Donuts (friterade, sockertäckta): 40 kr/st 

Figurkakor: fr 35 kr/st 
Tartletter (ca 4 cm i diameter): 35 kr/st 

Tillägg för allergianpassning: +5 kr 
Tillägg för dekoration med figurer, blommor, namn, etc ges på offert utifrån beställningsmängd och 

tidsåtgång.  

Generella rekommendationer antal/pers:  
2 olika bakelser: 1-1,25 st per bakelse och person 
3 olika bakelser: 0,75-1 st per bakelse och person 

4 olika bakelser: 0,5-0,75 st per bakelse och person 

Meny 

Tårta  
(ny meny publiceras under hösten 2019) 

Lemon curd + Vit chokladganasche över citronbottnar 
Röda vinbär + Mörk chokladganasche över chokladbottnar 

Skogsbär + Vanilj över citronbottnar 
Saltkaramell + Råröda hallon över valnötsbottnar* 

*Kan bytas mot vaniljbottnar vid allergi, utan kostnad 

Bakelser 

Cupcakes:  
Chokladbotten med hallon- eller björnbärssprisning 

Hallonbotten med vaniljspritsning 

Macarons: 
Mörk chokladganasche 
Vit chokladganasche 

Saltkaramell 
Hallon 
Citron 

Tartletter: 
Lemon curd + Marängsmörkräm 

Hallon + Saltkaramellkräm 


