
Bröllop 2020 

I våra priser ingår: 
Konsultation och provsmakning* 

Leverans om 60 min tur och returc** 
Vi tar kontakt med lokalen för att stämma av hantering, kyltider och skärschema 

Matchning av blomsorter som ni valt till övriga arrangemang 

* Under butikens öppettider, annars tillkommer 200 kr för kvällstid och 400 kr för helgtid 
** Vid beställning över 7000 kr 

Det finns flera sätt att beställa en bröllopstårta. Jag har kommit fram till att det enklaste och tydligaste 
för er är att först välja grund, sen antal bitar inom spann om ca 10 personer och därefter lägga till det 
ni vill ha den dekorerad med. Våra projekttårtor räknas därtill på tidsåtgång och för dem ges pris per 

offert. 

Steg 1: Välj grund 

1 Sockerpasta   2 Dragen smörkräm  3 Slät smörkräm  4 Naked 



Steg 2: Antal gäster  
(+ laktos-/glutenfri alt vegansk) 

1 våning: 
10-15 bitar   1500 kr 
15-20 bitar 1800 kr 

  (+200 kr) 

2 våningar: 
20-28 bitar 2800 kr 
28-35 bitar 3600 kr 
35-45 bitar 4800 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) 

4 våningar: 
85-95 bitar 11 200 kr 
95-110 bitar 12 840 kr 
  (+500 kr) 

Sidotårta (allergifri, gluten/vegansk): 
5-10 bitar  800 kr 
10-15 bitar  1200 kr 

Fler än 110 gäster ges pris på offert. 

Steg 3: Tillägg 

Färska blommor  
Ovanliga sorter kan komma att betyda extra påslag. Nedan priser gäller blommor placerade likt våra 
tidigare gjorda tårtor, dock ej ”vattenfall”. 

1 våning  
200 kr 

2 våningar 
300 kr 

3 våningar 
400 kr 

4 våningar 
500 kr 

Monogram (enbart bokstäver): 400 kr 
Dummyvåning (upp till 35 cm i diameter): 600 kr 

Bitar från köket: 60 kr/bit 
Dessa rekommenderas om man är 110 personer eller fler, då uppskärningen annars kan ta väldigt lång 
tid. Det görs då en dummytårta med skärbar översta våning för er att skära i, därefter serveras 
resterande tårtbitar färdigskurna direkt från köket. Bitarna från köket kommer odekorerade för 
ovanstående pris, och pris på dummytårtan sätts efter tidsåtgång (indikationspris ca 600-1000 kr per 
våning).  



Specialbeställa 

Vill ni specialbeställa en tårta från oss ingår även digital skiss om det behövs, som Josefin jobbar fram 
för att matcha era förväntningar. Pris sätts per tidsåtgång men indikationspris är enligt följande: 

    Snabba  Tidskrävande Väldigt tidskrävande 

1 våning:  500 kr  750 kr  Offert 
2 våning: 750 kr  1000 kr Offert 
3 våning:  1000 kr 1250 kr Offert 
4 våning:  1200 kr 1500 kr Offert 

Sockerblommor: offert per arrangemang 

Meny 2020 

Kommer under hösten 


