
Prislista 2021  

Designtårtor: fr 100 kr/bit  
Antal bitar väljs per 5-tal (10,15, 20, 25, etc) 

I våra priser ingår: 

• Konsultation 

• Leverans om 60 min tur och retur* 

• Vi tar kontakt med ev lokal för att stämma av hantering, kyltider och skärschema. 

• Gemensam mapp där ni kan följa er order, samt ha samtliga dokument samlade på 
ett och samma ställe. 

• 6 års erfarenhet av skapande, hanterande och leverans. 

* Vid beställning över 7000 kr  

Hur många våningar? 
Vi anpassar antalet våningar efter hur mycket tårta ni behöver helt enkelt. Blir man färre 
personer än antalet våningar man vill ha, kan man lägga till s k dummyvåningar. Dessa 
sätts som lägsta våning och är attrapper som dekoreras enligt den design vi bestämt. 
Tårtan skärs som vanligt uppifrån och ned. 

1 våning: upp till 20 bitar 

2 våningar: upp till 45 bitar 

3 våningar: upp till 80 bitar 

4 våningar: upp till 110 bitar 

Dummyvåning: fr 500 kr 

Bitar från köket: 60 kr/bit 
Dessa rekommenderas om man är 110 personer eller fler, då uppskärningen annars kan 
ta väldigt lång tid. Normalt sett levererar vi även showpiecen, som prissätts efter 
tidsåtgång. 



 
Vanliga tillägg 

Allergifritt (veganskt, gluten, laktos): +10 kr/bit 
Barntårtor: fr 120 kr/bit (där enklare design inom temat är inräknat i priset)  
Enportionstårtor: fr 150 kr/st 
Designtillägg: 650 kr/h 
Provsmakning vardag kl 8-19: 750 kr* 
Provsmakning helg kl 10-16, vardag efter kl 19: 1000 kr 
Leverans inom tull samt strax utanför norrut: 500 kr 
Leverans därefter tillägg: 750 kr/h, räknat tur och retur 
Modellerade figurer: fr 250 kr/st 
Monogram (enbart bokstäver): 400 kr 
Sockerblommor: pris per arrangemang 
Snittblommor: ca 250 kr/våning 
* Ingår vid beställning över 5000 kr 

 

Låga tårtor  
På förfrågan tillhandahar vi även låga tårtor, dock utan allergianpassning. Då dessa är ”öppna” färgsätts 

dem enbart efter smak och variation kan förekomma beroende på när på säsongen bären/frukten är 

plockade. 

Enportionstårtor: 120 kr/st (lägst antal 10 st) 
15 cm (6-8 bitar): 600 kr  
20 cm (8-10 bitar): 800 kr 
24 cm (10-14 bitar): 1100 kr 

Tillägg 
Spritsning: 100 kr 
Färska bär: fr 100 kr (beroende på säsong) 
Ätbara blommor: fr 150 kr (beroende på säsong) 
Guld-/silverstänk: 50 kr 
Minimacarons (kan anpassas i färg): 120 kr 
Mix av säsongsanpassade dekorationer: 150 kr 
Samtliga tillägg kan anpassas om flera tårtor beställs till samma firande.  

Bakelser 
Samtliga priser är cirkapriser där exakt pris avgörs av mängd och design 



Minicupcakes: 35 kr/st 
Cupcakes: 45 kr/st 
Macarons: 20 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 40 kr/st  
Tartletter (ca 4 cm i diameter): 35 kr/st  
Allergianpassning: +5 kr/bakelse 

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 

Designtårtor:  
Kommer under hösten 

Låga tårtor:  
Hallon (rosa)  
Björnbär (vinröd)  
Svarta vinbär (Vinröd)  
Lime (vit) 
Choklad (brun) 

Cupcakes: 
Chokladbotten med hallon- eller björnbärssprisning  
Hallonbotten med vaniljspritsning  

Macarons: 
Mörk chokladganasche  
Vit chokladganasche  
Saltkaramell  



Hallon 
Citron  

Tartletter:  
Lemon curd + Marängsmörkräm  
Hallon + Saltkaramellkräm  


