
3,29 Eur

4,49 Eur

GRUZDINTOS 
BATATŲ LAZDELĖS
Gruzdintos batatų lazdelės, 
kietasis sūris, naminis BBQ padažas. 

„CORN DOGS“
Keptos dešrelės, apkeptos tešlos sluoksniu,
su agurkais, morkomis ir gruzdintomis bulvių
lazdelėmis. Pasirinktinai: naminis pomidorų
padažas arba kečupas.

6,49 Eur

Virtas kiaulienos kumpis, mocarela, 
pomidorų padažas, aliejaus ir česnakų 
padažas, raudonėliai, vyšniniai pomidorai, 
konservuotos juodosios alyvuogės, agurkai.

4,49 Eur

PICA „KAČIUKAS“

KEPTI  VARŠKĖTUKAI 

5,49 Eur

Gruzdinti varškėtukai, grietinė, 

Gruzdintos bulvių lazdelės, 
kečupas arba naminis pomidorų 
padažas. 

trintų braškių padažas, 
cukraus pudra.

VIŠTIENOS KEPSNELIAI
Labai gardžios gruzdintos „panko“ vištienos filė 
juostelės su agurkais, morkomis, gruzdintomis 
bulvių lazdelėmis. Padažą pasirinkite patys: 
naminį pomidorų arba kečupą.

6,49 Eur

GARDŪS LIETINIAI
(SU SŪRIU)
Nesaldus blynelių pasirinkimas. Kepti lietiniai blynai 
su grietinėlės ir sūrio padažu, agurkais, vyšniniais 
pomidorais.

4,49 Eur

SALDŪS LIETINIAI
(SU VARŠKE)
Niekada neapsiriksite! Kepti lietiniai su saldžia varške 
(varškė, grietinėlė, cukraus pudra).

4,49 Eur



BULVIŲ TRAŠKUČIAI 
Gruzdinti bulvių traškučiai su lupenomis, 
kietasis sūris, naminis BBQ padažas.

3,99 Eur

UŽKANDŽIŲ RINKINYS NR. 2
Šis rinkinys tikriems draugams! Tik pažiūrėkite, kokių skonių jūra atkeliaus ant
Jūsų stalo: gruzdintų čederio, kamambero, varškės sūrio su Chalapos paprikomis
(jalapenais) spurgyčių rinkinys su gražgarstėmis ir marinuotomis alyvuogėmis.
Brusketa su virtais marinuotais burokėliais, minkštu sūriu „Favita“, gražgarstėmis ir 
balzaminiu kremu. „Panko“ džiūvėsėliuose apvoliotos gruzdintos vištienos juostelės, 
švieži agurkai, morkytės ir gražgarstės. 2 padažus galėsite pasirinkti patys!
Ar Jūsų draugystė atlaikys šį skonių išbandymą?

18,99 Eur

UŽKANDŽIŲ RINKINYS NR. 1 

8,99 Eur

Draugų kompanijai, kai išsirinkti darosi sunku, 
išeitis – rinkinys įvairiems skoniams. Jį sudaro: 
čioriso dešra, vytintas kumpis, gardžios 
marinuotos alyvuogės bei skanioji „Romos“ 
duonelė, pagardinta žolelėmis, gražgarstės ir 
kietasis sūris.

SŪRIO SPURGYČIŲ 
RINKINYS
Kai norisi paragauti visko, galite gauti viską! Gruzdintų 
čederio, kamambero ir varškės sūrio su Chalapos 
paprikomis ( jalapenais) spurgyčių rinkinys, patiekiamas 
su gražgarstėmis. Papildomai galite pasirinkti marinuotų 
alyvuogių, kurios čia puikiai derės! Pasirinkite norimą 
padažą – ir viskas: visi mūsų sūrio spurgyčių skoniai 
vienoje lėkštėje!

7,49 Eur

TRAŠKŪS VIŠTŲ 
SPARNELIAI
BBQ padažu glazūruoti gruzdinti vištų sparneliai su 
sezamų sėklomis – atsivalgyti negalėsite ir norėsis 
pakartoti! Patiekiama su šviežiais agurkais, morkytėmis ir 
gražgarstėmis. Papildomai galėsite pasirinkti
norimą padažą.

7,49 Eur



4230

4230
8,49 Eur 13,99 Eur

ČEMPIONŲ
Tikrų čempionų pica! Virtas kiaulienos 
kumpis, saliamis, pievagrybiai, mocarelos 
sūris, juodosios alyvuogės, pomidorų 
padažas, petražolės, raudonėliai bei aliejaus 
ir česnakų padažas.

4230
8,49 Eur 13,99 Eur

KAIMIŠKA
Soti ir gardi kaimiška pica su karštai 
rūkyta šonine, svogūnais, konservuotais 
agurkais, mocarelos sūriu, pomidorų 
padažu, aliejaus ir česnakų padažu 
bei raudonėliais.

4230
8,49 Eur 13,99 Eur

KALIFORNIJA
Bent trumpam nusikelkite į saulėtą 
Kaliforniją! Paragaukite picos su šaltai 
rūkyta šonine, mocarelos ir rūkytu lydytu 
sūriu, raudonaisiais svogūnais, pomidorų ir 
BBQ padažu, petražolėmis, raudonėliais 
bei aliejaus ir česnakų padažu.

4230
9,49 Eur 14,99 Eur

POLLO
Labai gardi pica su kepta vištienos filė, 
šaltai rūkyta šonine, mocarelos ir čederio 
sūriais, pomidorų padažu, agurkų ir 
garstyčių padažu, aliejaus ir česnakų 
padažu, gražgarstėmis bei raudonėliais.

4230
9,49 Eur 14,99 Eur

MORTADELLA
Gardžioji pica su mortadelos dešra, 
grietinėle, mocarelos sūriu, šaltai rūkyta 
šonine, pievagrybiais, raudonaisiais 
svogūnais, aliejaus ir česnakų padažu 
bei raudonėliais.

4230
8,49 Eur 13,99 Eur

KAPRIO
Paragaukite gardžiosios picos su virtu 
kiaulienos kumpiu, pievagrybiais, 
konservuotais agurkais, mocarelos sūriu, 
pomidorų padažu, aliejaus ir
česnakų padažu bei raudonėliais.

4230
6,49 Eur 10,99 Eur

MARGARITA
Viena populiariausių visų laikų picų, kurią 
mėgsta ir maži, ir dideli: mocarelos sūris, 
aliejaus ir česnakų padažas, raudonėliai ir 
pomidorų padažas.

4230
8,49 Eur 13,99 Eur

HAVAJŲ
Pica, kurios ingredientai nepalieka 
abejingų. Virtas kiaulienos kumpis, 
ananasai, pomidorų padažas, mocarela, 
aliejaus ir česnakų padažas bei raudonėliai 
sudaro išraiškingų skonių jūrą.

4230
8,49 Eur 13,99 Eur

SICILIEČIŲ
Paragaukite gardžios picos su vištienos 
filė, pievagrybiais, aštriais žaliaisiais 
ankštpipiriais, mocarelos sūriu, 
pomidorų padažu, raudonėliais bei 
aliejaus ir česnakų padažu.

4230
6,49 Eur 10,99 Eur

STUDENTŲ
Pieniškomis dešrelėmis, mocarelos 
sūriu, pomidorų padažu, raudonėliais 
bei aliejaus ir česnakų padažu gardinta 
pica. Neapsigaukite, šis pasirinkimas 
ne tik studentams!



/

Pilstomos. Multi/obuolių/
apelsinų/vynuogių skonio

1 l

5,99 Eur

1,79 Eur

 2,29 Eur

1,49 Eur

0,99 Eur

Kartoninėje pakuotėje. 
Įvairių uogų/vaisių skonio.

MINERALINIS NEGAZUOTAS 
VANDUO „RASA KIDS“

1,69 Eur



Kišas su kumpiu ir 
sūriu

Trapios tešlos krepšelis/
kumpis/sūris/pikantiškas 
padažas (kiaušinis/
grietinėlė/žolelių 
prieskoniai/krakmolas)

— 0 €/1 vnt. —

Krepšeliai su 
lašiša

Sluoksniuotos tešlos 
krepšelis/lašiša/
Philadelphijos sūris/
majonezas/kaparėliai/
prieskoniai (druska/pipirai)

— 0 €/1 vnt. —

Kišas su 
daržovėmis

Trapios tešlos krepšelis/
brokoliai/kalafiorai/
morkos/pikantiškas 
padažas  (kiaušinis/
grietinėlė/žolelių 
prieskoniai/krakmolas)

— 0 €/1 vnt. —

Krepšeliai su 
kumpiu

Sluoksniuotos tešlos 
krepšelis/kumpis/
Philadelphijos sūris/
majonezas/prieskoniai 
(druska/pipirai)

— 0 €/1 vnt. —

Kišas su grybais

Trapios tešlos krepšelis/
kepinti grybai/kepinti 
svogūnai/pikantiškas 
padažas  (kiaušinis/
grietinėlė/žolelių 
prieskoniai/krakmolas)

— 0 €/1 vnt. —

Krepšeliai su 
krevetėmis

Sluoksniuotos tešlos 
krepšelis/krevetės/
Philadelphijos sūris/
majonezas/kario 
prieskoniai

— 0 €/1 vnt. —

Kišas su brokoliais 
ir Fetos sūriu

Trapios tešlos krepšelis/
brokoliai/Fetos sūris/
pikantiškas padažas  
(kiaušinis/grietinėlė/žolelių 
prieskoniai/krakmolas)

— 0 €/1 vnt. —

Krepšeliai su 
raudonaisiais ikrais

Sluoksniuotos tešlos 
krepšelis/raudonieji ikrai/
Philadelphijos sūris/
majonezo padažas/
prieskoniai (druska/pipirai)

— 0 €/1 vnt. —

Minimalus vienos rūšies užsakymo skaičius 20 vnt.

Užsakymai priimami prieš 3 darbo dienas.



Krepšeliai su 
juodaisiais ikrais

Sluoksniuotos tešlos 
krepšelis/juodieji ikrai/
Philadelphijos sūris/
majonezas/prieskoniai 
(druska/pipirai)

— 0 0€/1 vnt. —

Sumuštinis Bitutė

Balta kvietinė duonelė/
sviestas/kumpis/
fermentinis sūris/žaliosios 
alyvuogės/juodosios 
alyvuogės

— €/1 vnt. —

Tortilija su lašiša

Tortiliaja/lašiša/
philadelphijos sūrio 
kremas/pomidoras/
salotos/kaparėliai

— 0 €/1 vnt. —

Sumuštinis Gėlytė

Balta kvietinė duonelė/
sviestas/kumpis/
fermentinis sūris/agurkas/
majonezo padažas/
juodosios alyvuogės

— €/1 vnt. —

Tortilija su kumpiu

Tortiliaja/kiaulienos 
kumpio filė/majonezas/
fermentinis sūris/
pomidoras/salotos

— 0 €/1 vnt. —

Sumuštinis 
Drugelis

Balta kvietinė duonelė/
sviestas/kumpis/
fermentinis sūris/agurkas 

— €/1 vnt. —

Sumuštinis 
Boružėlė

Balta kvietinė duonelė/
sviestas/kumpis/
fermentinis sūris/vyšninis 
pomidoras/juodosios 
alyvuogės

— 0 €/1 vnt. —

Sumuštinis 
Kirmeliukas

Sluoksniuotos tešlos 
bandelė/pieniška dešrelė/
kmynai

— €/1 vnt. —

Minimalus vienos rūšies užsakymo skaičius 20 vnt.

Užsakymai priimami prieš 3 darbo dienas.



Mini kibinukai su 
grybais

Trapi sviestinė tešla/grybų 
įdaras

— €/1 vnt. —

Sumuštinukai

Boružėlė - Nr. 13
Bitutė - Nr. 14
Gėlytė - Nr. 15
Drugelis - Nr. 16

— €/30 vnt. —

Krepšeliai

Su lašiša - Nr. 5
Su kumpiu - Nr. 6
Su krevetėmis - Nr. 7
Su raudonaisiais ikrais - Nr. 8
Su juodaisiais ikrais - Nr. 9

— €/60 vnt. —

Mini kibinukai su 
kiauliena

Trapi sviestinė tešla/
kiaulienos  įdaras

— €/1 vnt. —

Mini kibinukai su 
vištiena

Tortiliaja/kiaulienos 
kumpio filė/majonezas/
fermentinis sūris/
pomidoras/salotos

— €/1 vnt. —

Minimalus vienos rūšies užsakymo skaičius 20 vnt.

Užsakymai priimami prieš 3 darbo dienas.



(1,3,7)

(1,3,7) (1,3,7)

(1,3,7) (1,3,7)

(1,3,4,7)

&

14 vnt.

14 vnt.

4,95€

4,95€

5,95€

5,95€

5,15€

6,25€



(1,3,7)

10 vnt. 6,75€

Vištienos kepsneliai.

Padažas pasirinktinai:
- naminis fetos padažas
- saldžiarūgštis padažas.

MAYA

(1,3,7) (1,3,7)

10 vnt.10 vnt.

PEPPE

(1,3,7,11)Sūris, „Pepperoni“ 
dešra, naminis pomi-

dorų padažas, sezamo 
sėklos, rukola, žolelių 

aliejus.

 Patiekiama su: naminiu 
pomidorų, naminiu fetos 

ir barbekiu padažais.

8.65€

Goudos sūrio
rutuliukai su na-

miniu fetos padažu, 
žaluma.

LARRY

(1,2,3,4,7)

6,45€

Aštrios sūrio spur-
gytės su naminiu fe-
tos padažu, žaluma. (1,3,7)

5,95€

6,45€ 6,45€

(1,3,7)

Kepta duona su 
naminiu sūrio-fetos 
padažu ir skrudinta 

šonine.

Kepta duona su 
naminu sūrio-fetos 
padažu ir svogūnų 

traškučiais.

MIA

5.45€

4,95€



(1,3,7,11) Fokačia duonelė, kietasis sūris, 
žolelių aliejus, saulėje džiovintų 

pomidorų užtepelė.

Daržovių rinkinukas: morkų ir 
agurkų juostelės, pomidorai ir 

naminis fetos padažas.

DARŽOVIŲ
LAZDELĖS 6,45€

6,95€

(1,3,7)

Falafeliai su naminiu 
jogurto - mėtų padažu, 

žaluma.

(1,3,7)

6,45€



(1,3,7,11)

(1,3,7,11)

(1,3,7,11)

„Brioche“ bandelė, naminis fetos 
padažas, kumpis, sūris, bulvių 
skiltelės, morkytės, agurkėliai.

„Brioche“ bandelė, naminis po-
midorų padažas, vištiena, sūris, 

bulvių traškučiai, morkytės, 
agurkėliai.

„Brioche“ bandelė, majonezas, 
čederio sūrio padažas, mėlynasis 

kopūstas, marinuoti agurkėliai, 
mėlynasis svogūnas, falafeliai.

BRIOCHE SU
KUMPIU

BRIOCHE SU
VIŠTIENA

BRIOCHE SU 
FALAFELIAIS

9,95€

9,95€

9,95€



Svogūnų žiedai, kalmarų žiedai, falafeliai, aštrios 
sūrio spurgytės, marinuoti skrudinti aštuonkojai, 
skrudintas kamambero sūris, skrudintas čederio 
sūris, kepti vištienos petukai, “Chorizo” dešrelė, 
goudos sūrio rutuliukai, rukola, citrina, naminis 
fetos padažas, vietnamietiškas padažas, bar-

bekiu padažas, naminis jogurto-mėtų padažas.

(1,3,4,7)

(1,3,7) Keptas kamambero sūris, figų 
džemas, fokačia duonelė, 
žolelių aliejus, čiobrelis.

22,95€

9,45€



(1,3,4,7)

Vytintas kumpis, ,,Pepperoni‘‘ dešra, skrudinta 
šoninė, kepti vištienos sparneliai su vietna-

mietišku padažu, skrudinti aštuonkojai, ,,Chorizo‘‘ 
dešrelė, vyšniniai pomidoriukai, saulėje džiovin-

ti pomidorai, mėlynasis svogūnas, alyvuogės, 
rukola, fokačia duonelė.

11.45€

(1,3,7)

15 vnt.

(1,3,7)

Vištienos kepsneliai 
(15vnt.), didelė porci-
ja skrudintų bulvyčių, 

morkų ir agurkų
juostelės.

Patiekiama su:
naminiais pomidorų ir fetos 

padažais.

Sparneliai (15vnt.), didelė 
porcija skrudintų bulvyčių, 
morkų ir agurkų juostelės.

Patiekiama su:
naminiais pomidorų ir fetos 

padažais.

VIŠTIENOS
KEPSNELIAI

VIŠTIENOS SPARNELIŲ
RINKINYS

18,95€

18,95€



(1,3,7,8)

32 vnt.
Amerikietiški saldūs blynai.

Patiekiama su:
braškių, šokolado ir štrudelio 

padažais.

17,95€ AMERIKIETIŠKŲ BLYNŲ
RINKINYS

Sezoniniai vaisiai.9.95€/kg. VAISIŲ RINKINYS



(1,3,7)

(1,3,7)

Storapadė pica su kumpiu.

Naminis pomidorų padažas, kumpis,
sūris, agurkėliai.

Storapadės picos ~ 25cm.
Plonapadės picos:

maža ~ 20cm.
didelė ~ 30cm.

Pica su kumpiu.

Naminis pomidorų padažas, kumpis,
sūris, pievagrybiai.

Pica su vištiena.

Naminis pomidorų padažas,
sūris, vištiena, pomidorai.

Pica su jautienos faršu.

Naminis pomidorų padažas,
sūris, jautienos faršas, 
agurkėliai, svogūnas.

KLASIKINĖ

PICOS

ROKENROLA

REgI

KANTRI

(1,3,7)

(1,3,7)

9,95€

10,95€

10,95€

10,95€



(1,3,7,11)

(1,3,7,11)

10,95€8,95€

(1,3,7,11)

Pica su vytintu kumpiu ir 
fetos sūriu.

Sūris, naminis pomidorų 
padažas, vytintas kumpis, 
juodosios alyvuogės, fetos 

sūris, špinatai, sezamo 
sėklos, žolelių aliejus.

(1,3,4,7,11)

9,45€7.95€

Pica su sūriu, sezamo sėk-
lomis, naminiu pomidorų 
padažu ir žolelių aliejumi.

10,95€8,95€

Pica su kumpiu, kepintais 
pievagrybiais ir svogūnais.

Sūris, naminis pomidorų 
padažas, kepinti pievagry-

biai su svogūnais, kum-
pis, mėlynasis svogūnas, 

marinuoti svogūnėliai, 
juodosios alyvuogės, 

marinuoti agurkėliai, seza-
mo sėklos, žolelių aliejus.

9,75€ 11,95€

 Pica su cezario saloto-
mis, vištiena ir skrudinta 

šonine.

Sūris, naminis pomidorų 
padažas, vyšniniai pomi-

doriukai, kietasis sūris, se-
zamo sėklos, ,,Romaine‘‘ 
salota, ančiuvių padažas, 

žolelių aliejus.



10,75€

10,75€

10,75€

(1,3,7,11) (1,3,7,11)

(1,3,7,11)

Picos trikampėlis su kumpiu.

Naminis pomidorų padažas, sūris, se-
zamo sėklos, kumpis, mėlynieji svogū-

nai, kepti pievagrybiai su svogūnais,    
marinuoti agurkėliai, žolelių aliejus.

Picos trikampėlis su
„Pepperoni“ dešra.

Naminis pomidorų padažas, 
sūris, sezamo sėklos, „Pep-

peroni“ dešra,  žolelių aliejus.

Picos trikampėlis su saliami.

Naminis pomidorų padažas, sūris, seza-
mo sėklos, saliami, pomidorai, „Chorizo“ 
dešra, piri-piri pipirai, chalapos paprikos, 

žolelių aliejus.

DOMITELLA

MEGA SLICE

LIBORIA

NAZARIO

LABAI DIDELI
PICOS

GABALĖLIAI



ALERGENAI: 

1. Glitimo turintys javai (t. y. kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, spelta, kamutas arba jų sukryžmintos 
atmainos)
ir jų produktai, išskyrus:
   a) kviečių pagrindu pagamintus gliukozės sirupus, turinčius dekstrozės ( 1 );
   b) kviečių pagrindu pagamintus maltodekstrinus ( 1 );
   c) miežių pagrindu pagamintus gliukozės sirupus;
   d) javus, naudojamus alkoholio distiliatų, įskaitant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, gamybai;
2. Vėžiagyviai ir jų produktai;
3. Kiaušiniai ir jų produktai;
4. Žuvys ir jų produktai, išskyrus:
   a) žuvies želatiną, naudojamą kaip vitaminų ar karotinoidų pagalbinę medžiagą;
   b) žuvies želatiną ar žuvų klijus, naudojamus alaus ir vyno skaidrinimui;
5. Žemės riešutai ir jų produktai;
6. Sojų pupelės ir jų produktai, išskyrus:
   a) rafinuotą sojų pupelių aliejų ir riebalus ( 1 );
   b) natūralių tokoferolių mišinius (E306), natūralų d-alfa tokoferolį, natūralų d-alfa tokoferolacetatą,
natūralų sojų pupelių d-alfa tokoferolio sukcinatą;
   c) iš sojų pupelių aliejaus gautus fitosterolius ir fitosterolio esterius;
   d) augalinių stanolių esterius, pagamintus iš sojų pupelių aliejaus sterolių;
7. Pienas ir jo produktai (įskaitant laktozę), išskyrus:
   a) išrūgas, naudojamas alkoholio distiliatų, įskaitant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, gamybai;
   b) laktitolį;
8. Riešutai, t. y. migdolai (Amygdalus communis L.), lazdyno riešutai (Corylus avellana), graikiniai 
riešutai
(Juglans regia), anakardžiai (Anakardium occidentale), pekaninės karijos (Carya illinoinensis (Wan-
genh.) K. Koch),
brazilinės bertoletijos (Bertholletia excelsa), pistacijos (Pistacia vera), makadamijos ar Kvinslendo 
riešutai
(Macadamia ternifolia) bei jų produktai, išskyrus riešutus, naudojamus alkoholio distiliatų, įskaitant 
žemės 
ūkio kilmės etilo alkoholį, gamybai;
9. Salierai ir jų produktai;
10. Garstyčios ir jų produktai;
11. Sezamo sėklos ir jų produktai;
12. Sieros dioksidas ir sulfitai, kurių koncentracija didesnė kaip 10 mg/kg arba 10 mg/l, visame SO 
2 skaičiuojami
paruoštiems vartoti produktams arba produktams, atgamintiems pagal gamintojų nurodymus;
13. Lubinai ir jų produktai;
14. Moliuskai ir jų produktai. LT 2011 11 22 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 304/43
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M E N U

BOOM
SMULKUS  (18 CM)

DIDŽKIS (24 CM)

BUČKIS

TI AMO 

DEIMANTINĖ 

GOAL  

3 POINTS

BOMB

ELZA / ANNA / VAJANA / BARBIE 

45

55

50

50

50

50

50

50

50

DAUGIAAUKŠČIAI
SMULKUS DVIGUBAS

XOXO

DVIGUBAS BOOM

TRIGUBAS

75

80

90

110
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  Ar į kainą įskaičiuotas plaktukas? Kas sudaro Boom torto kainą? Boom tortas savo dežutėje turi 

tortą, kurį Jūs asmeniškai užsisakėte ir vienas plaktukas! Jei reikia papildomai plaktuko-galite užsakyti 

svetainėje! 

 Ar galite smeigti į tortą žvakutes? Taip! Labai daug klientų mums rašo kad nori užsakyti papildomai 

įprastą gimtadienio tortą, nes norisi tradiciškai užpūsti žvakutes. Į Boom tortą žvakutes smeigti galima! 

😇  Ar yra gluten free? Galime jums pasiulyti Boom Tortus be gliuteno! Tortukai šiuo metu gali buti tik 

baltos spalvos (+ papuošimai pagal pageidavimą) bei viduje gluten-free guminukais! Niam! 😋 

  Kokias idejas galėtumėte pasiūlyti?   Mes turejome klientų, kurie paslėpė žiedą ir pasipiršo.  

Klientai, kurie savo dovanas slepia torto viduje.  Klientai,kurie užsakė tortus savo vestuvių metinių 

proga taip pat su dovana viduje. ✝   Klientai, kurie įdėjo kvietimą tapti krikšto tėvais.  Savo 

artimiausiam žmonėms pranešti, kad jie laukiasi.    Mergvakariam arba baby shower!  Tortukas 

labai originalus variantas naudoti kvietimams! 

 Kaip galime perduoti turinį įdėti i vidų? Galite atvežti mūsų adresu arba atsiųsti Jums patogiu būdu. 

Mums reikia gauti pora dienų prieš Jums atsiimant tortą. 

 Dovaną į torto vidų galite nusipirkti tiesiogiai mūsų svetainėje, kurioje turime daug mūsų 

partnerių pasirinkimų. Populiariausia dovana- “Gera dovana” dovanų čekiai!

 Standartiškai pildome viduje populiariausiais guminukais iš saldainių parduotuvės ‘Majai’ ir 

populiariausiais šokoladukais! Galimybė pildyti Jūsų pasirinktais saldumynais ar įdėti dovaną, pinigus, 

buteliuką ar palinkėjimą su atvirukų!
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Užpildas papildomai :

Riešutai  (+€2,00)   M&Ms (+€2,00)   Kinder (+€2,00)

Skittles (+€2,00)  Haribo (+€2,00)   Snickers (+€2,00)     

Twix (+€2,00)   Maltesers (+€2,00)   Daim (+€2,00)

Oreo (+€2,00)   Geisha (+€2,00)   Ferrero (+€3,00)

Rafaello (+€3,00)   Merci  (+€3,00)   Macarons (+€5,00)

Papuošimas:  

Aukso lapeliai  

Sidabro lapeliai

"Ferrero" papuošimas aplink tortą(+€15,00)

Nestandartinis  užpildas :

Kūdikiui  skirtas užpildas (Tyrelė ,  batonė l is  ir  

užkandžiai)  (+€6,00)

Su riešutais/sūriu ir  dešrytėmis (+€10,00)

VIP užpildas (Ferrero,  Rafaello,  Merci,  Ritter Sport)  

(+€10,00)

Su l iofil izuotais vaisiais  (+€10,00)
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DEIMANTINE
DEIMANTINE

3 POINTS
3 POINTS

VAJANAVAJANA

TI AMOTI AMOGOALGOAL

ELZAELZA
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SNICKERS

Karamelė, 
riešutai,šokoladinis 
biskvitas,pieniškas 

šokoladas.

MANGO ABRIKOSŲ

Mangų pasiflorų ir abrikosų 
įdaras, maskarponės 

kremas, biskvitas.

RED VELVET

Avietinis biskvitas, 
maskarponės kremas, miško 

uogos.

VYŠNIUKAS

Natūralios vyšnios, 
šokoladiniai biskvitai, 

pieniško šokolado kremas.

TRIJŲ ŠOKOLADŲ FERRE

Balto, pieniško ir tamsaus 
šokolado kremai, 

šokoladinis biskvitas.

ALKAVA

Morengas, kavos kremas, 
karamelė, graikiški riešutai, 

aguonų biskvitas.
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KAUNAS

Migdolinis traškesys, creme 
brule ir riešutinė grietinėlė, 
brendžiu drėkinti biskvitai.

AVIETINIS

Vanilinė grietinėlė, 
avietės, biskvitas.

BALTAS ŠOKOLADAS SU CITRINA

Aguoninis biskvitas, baltojo 
šokolado ir grietinėlės musas, 

citrinų ir laimų kremas.
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ASTRONAUTAS BEBRAS BEŽDŽIONIUKAS BITUTĖ

LAPĖ DRAKONAS KATYTĖ MEŠKUTĖ

PAUKŠTUKAS PELIUKAS SAULĖS ZUIKUTIS ROBOTAS

TORTAI  SU FIGŪRĖLĖMIS
ARBA VARDU

CURIOCITY PERSONA Ž AI



Tortas, puoštas įvairiomis dekoracijomis
ir lipdyta CURIOCITY personažų figūrėle arba vardu 

25 Eur/kg. 
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PAV. 1 PAV. 2 PAV. 3 PAV. 4

PAV. 9 PAV. 10 PAV. 11 PAV. 12

PAV. 13 PAV. 14 PAV. 15 PAV. 16

PAV. 5 PAV. 6 PAV. 7 PAV. 8

TORTAI  SU PIEŠINUK AIS



Tortas  su
personažo paveikslėliu

21 Eur/kg.

Tortas  su personažų paveikslėliais
ant pagaliukų 
21 Eur/kg. 
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KEKSIUKAI SU MASKARPONĖS KREMU, KONFETI PABARSTUKAIS IR 
PASIRINKTŲ PERSONAŽŲ ATVAIZDAIS

Skoniai: Red Velvet, vanilinis
2 Eur/vnt.

DESERTAI

MINI KEKSIUKAI SU MASKARPONĖS KREMU, KONFETI PABARSTUKAIS IR 
PASIRINKTŲ PERSONAŽŲ ATVAIZDAIS

Skoniai: Red Velvet, vanilinis, šokoladinis
1,2 Eur/vnt.

CAKE POPS

Biskvitiniai bumbulai, glaistyti šokoladu su pasirinkto personažo atvaizdais 
ir pabarstukais

2 Eur/vnt.
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DEKORUOTI SAUSAINIAI

Dekoruoti sausainiai CurioCity raidelės arba apvalūs sausainiai su pasirinkto personažo atvaizdu
22 Eur/kg.

(~30 vnt. Galima užsakyti vienetais)
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Ieškantiems tikrai išskirtinio valgomo meno kūrinio!

S KULPTŪRINIAI  TORTAI

21 Eur/kg.
25 Eur/kg.
28 Eur/kg.

3 kg., II lygis, Red velvet, V19.
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21 Eur/kg.
25 Eur/kg.
28 Eur/kg.

1 aukštas, 4kg., III lygis, Rafaelo, V60.
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V 2 7  (II lygis)
svoris nuotraukoje 1,5- 2 kg

V 2 3  (III lygis)
svoris nuotraukoje 2 kg

V 1 6  (II lygis)
svoris nuotraukoje 1,5 kg

V 3 4  (II lygis)
svoris nuotraukoje 1,5- 2 kg
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V 6 4  (III lygis)
svoris nuotraukoje 2 kg

V 2 2  (III lygis)
svoris nuotraukoje 2 kg

V 1 5  (II lygis)
svoris nuotraukoje 1,5 kg

V 3 5  (III lygis)
svoris nuotraukoje 2 kg
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KREMINIAI  K AMUOLIUK A I
Vieno kąsnio gaivūs pyragaičiai. Skoniai: pistacijų, braškių, vanilės, lazdyno riešutų, mango.

MINI  KEKSIUK AI  
Skoniai: šokoladinis su karamele, Red velvet su uogomis, vanilinis su uogomis

MINI  DESERTAI
M
I
N
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MORENGIUK AI
Oro lengvumo saldėsiai, pritaikomi prie viso likusio desertų stalo, atsižvelgiant į spalvinę gamą. 
Užpildys gražiausius indus elegancija ir lengvumu.

MACARONS
Nuostabūs klasikiniai prancūziški migdoliniai sausainėliai, kuriuos mes siūlome 5 skonių: 

aviečių, pistacijų, mango, lazdyno riešutų ir juodųjų serbentų.



K AŠTONAI
Išraiškingi pistacijų, vyšnių ir pieniško šokolado skoniai, sutelpantys į nedidelius vieno kąsnio 
plikytos tešlos pyragaičius. Užsisakyti galima visus skonius atskirai.

CAKEPOPS
Biskvitiniai kamuoliukai glaistyti šokoladu arba dengti cukrine mase. Dizainą gaminame ir pagal 
Jūsų pageidavimą.
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PYR AGAIČIAI

ORINIAI  PYR AGAIČIAI
Didelis morengas su gaiviu citrininiu kremu viduje

EKLER AI
Visų mėgstami eklerai - vanilės, karamelės, pistacijų, mango-pasiflorų bei aviečių skonių.
Galimi mažesni eklerų dydžiai.
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K ANELĖS
Prancūziški plikyti pyragaičiai. Visų pamėgtas puikus saldėsis, ypač tinkantis staleliui lauke.

PLIKYTI  PYR AGAIČIAI  SU MAS K A R P ONĖS  KR EMU
Lengvi pyragaičiai, tinkantys kiekvienai šventei. Jūsų pageidavimu papuošime sezoninėmis
uogomis.

GL A ZŪRUOTI   PYR AGA IČ IA I

Spalvas galime derinti prie Jūsų šventės. Galimi skoniai:  švelniai rausvi- baltojo persiko; alyviniai - mėlynių ir 
gervuogių;  gelsvi - mango; švelniai rusvi - šokoladinė karamelė.
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DESERTAI  INDELYJE
Skoniai: Red velvet, Ferre trijų šokoladų, braškinis sūrio pyrago, pistacijų-vyšnių, braškinis 
creme-brule, Banoffi su karamele.

PLIKYTI  PLOMBYRIN IA I  PY R AGA IČ IA I
Nedideli plikyti pyragaičiai su plombyriniu įdaru lieti baltu šokoladu
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SAU SAINIAI

GRYBUK AI
Minkšti, tirpstantys burnoje, šakotiniai grybukai mirkyti šokolade.

NUGA SAUSAINĖLIA I
Trapūs šokoladiniai sausainėliai su Nugos 
pertepimu, riešutais ir liofilizuotomis uogomis.

K AR AL IŠKI  SAUSAINĖ L IAI
Įvairių formų sviestiniai sausainiai. Gali būti deri-
nami pagal Jūsų norus.
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MARONI  SU ŠOKOL ADU
Tirpstantis burnoje marcipaninis sausainėlis su šokoladiniu įdaru, gardintas romu. Vienas 
geriausių pasirinkimų šampano staleliui, kartu su macarons ir bučinukais.

MIGDOLINIS BUČINU K AS
Purūs migdoliniai sausainėliai su karameliniu kavos kremu. Papuoš šventės kavos staliuką ir 
pamalonins svečius subtiliu skoniu, puikiai derančiu prie kavos puodelio. 

S
A
U
S
A
I
N
I
A
I


