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Ponúkame torty na oslavy, svadby alebo len tak
vyzdobené fondánom, potiahnuté krémom,
prípadne tzv. nahé torty s dizajnom upečeným 
na mieru.

Všetky naše torty ponúkame 
aj v bezlepkovej a bezlaktózovej variante!

K svadobným tortám ponúkame aj možnosť ochutnávky!
cena	závisí	od	výzdoby	torty	a	počtu	porcií

Torty

Korpusy  :

Vanilkový Kakaový Makový

Kokosový Orechový Brownie
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Krémy     :

Čokoládový s malinami
krém	z	bielej	čokolády
s malínami

Čokoládový
kakaový	korpus	s	ručne	robeným
nugátom z lieskovcov,
s chrumkavými francúzskymi
palacinkami
(možno zameniť za čerstvé mal iny/banán)

Oreo
kakaový korpus s oreo 
krémom
(možno pr idať mal iny)

Čerstvé ovocie
creamcheesový krém s jahodami, 
malinami	a	čučoriedkami

Pistáciový
creamcheesový krém
so 100% pistáciovou pastou
s jahodami

Kokosový s mandlami a mangom
kokosový korpus s kokosovým 
krémom mangom a kúskami
opražených	mandlí
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Cupcakes
Americký koláčik s výdatným základom

v košíčku doplneným o nadýchaný krém navrchu

(Cena	sa	môže	zvyšovať	v	závislosti	od	ich	výzdoby.	)

Čerstvé ovocie
Šťavnatý	vanilkový	s	krémom	z	creamcheesu
a ovocím

1,50 €

Pistácia
Šťavnatý	vanilkový	s	pistáciovým	krémom
doplneným o jahody  

1,70 €

Belgická čokoláda
s	krémom	z	belgickej	čokolády	Callebaut	 	 1,70 €

Karamel
Hutný	čokoládový	cupcake	s	karamelovým
krémom	so	štipkou	Fleur	de	sel	
s tekutým karamelom vo vnútri

1,50 €

Oreo
Hutný	čokoládový	cupcake	s	oreokrémom
a malinami

1,60 €

Banán
Hutný	čokoládový	cupcake	s	karamelovým	
krémom	so	štipkou	Fleur	de	sel

1,60 €

PRÍCHUTE :

MINIMÁLNY ODBER 15KS.	
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(Cena	sa	môže	zvyšovať	v	závislosti	od	ich	výzdoby)

Mini Cupcakes
Cupcaky vo veľkosti mignardies

(veľkosť	jednohubiek).

Cena za kus
(cena	závisí	od	náročnosti	ich	výzdoby)

0,75 €

MINIMÁLNY ODBER 30KS.	
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cena za kus

1,50 €
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Exkluzívny ručne robený
francúzsky koláčik z mandľovej	múky

plnený lahodnými plnkami na báze
francúzskej	čokolády	Valrhona

alebo masla doplnených
o rafinované príchute:

PR
ÍC

H
U

TE
 :

Malina

Pistácia

Levanduľa

Káva

Citrón

Slaný
karamel

Marhuľa

BaileysNugát

Horká
čokoláda

Mliečna
čokoláda

Macarons

Čučoriedka

Jahoda
s limetkou

Vanilka Vanilka
s malinou
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Laskonky
Tradičný krehký koláčik z vlašských orechov

plnený lahodnými plnkami

Slaný karamel s kávou
cena za kus 0,75 €

Slaný karamel
cena za kus 0,75 €

Nugát
cena za kus 0,75 €
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Cakepops
Šťavnaté koláčové lízatká s karamelovou príchuťou 
obalené v belgickej čokoláde Callebaut
(biela	/	mliečna	/	horká	/	karamel	/	ruby).
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Karamelové v čokoláde
(cena	závisí	od	náročnosti
ich	výzdoby)	cena za kus 

0,90 €

Bezlepkové v čokoláde
(cena	závisí	od	náročnosti
ich	výzdoby)	cena za kus

1,00 €

Brownie v čokoláde
(cena	závisí	od	náročnosti
ich	výzdoby)	cena za kus

0,90 €



PRÍCHUTE :
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Citrónový
cheesecake s citrónovým krémom na vrchu 29,00 €

Mangovo-kokosový
cheesecake s kokosom a mangovým pyré 32,00 €

Orechový
cheesecake	s	vlašskými	orechmi
a vanilkovou glazúrou

30,00 €

Gaštanový
cheesecake	s	gaštanovým	pyré 31,00 €

Malinový
cheesecake	z	bielej	čokolády	a	malín 36,00 €

Banánový
s	mliečnou	čokoládou	a	skaramelizovanými	
banánmi

37,00 €

Marhuľový
cheesecake	s	bielou	čokoládou	a	marhuľami	 36,00 €

Arašidový
cheesecake	s	ganachom	z	mliečnej	čokolády
a slanými praclíkmi na vrchu 

34,00 €

Pistáciovo-jahodový
cheesecake s pistáciovou pastou
a	jahodovým	pyré.

38,00 €

27,00 €Jablkový so slaným karamelom
cheesecake s tekutým karamelom, malou
štipkou	Fleur	de	sel	a	so	skaramelizovanými	
jabĺčkami	na	vrchu

32,00 €Slaný Karamel
karamelový	cheesecake	so	štipkou	soli

Slivkovo-makový
slivkovo-makový cheesecake s kvapkou rumu 25,00 €



Cheesecakes
Typický syrový koláč
z creamcheesu ozvláštnený netradičnými
chuťovými variáciami (počet	porcií	14).

Všetky príchute cheesecakov
sa dajú spraviť aj v bezlepkovej verzi i (cena	+2	EUR).	

Taktiež sa dajú pripraviť vo forme
minirezov 4x4 cm , v počte 25, 35, alebo 48 ks
z jednej príchute. (cena	za	kus	1,3	EUR).
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Čokoládový
cheesecake	z	bielej	a	mliečnej	čokolády	
s	ganacheom	z	horkej	čokolády	navrchu	

35,00 €

Višňový
s	horkou	čokoládou	a	višňami 35,00 €

Čučoriedkový
cheesecake	s	mandľovým	nugátom
a	čučoriedkami	

39,00 €

PRÍCHUTE :



Cookies
Krehké sušienky s karamelovo-medovým

nádychom vo veľkosti mignardies
(jednohubka	vo	veľkosti	30g).

Biela
cookie	s	kúskami	tmavej	a	mliečnej
čokolády	

0,50 €

Biela s brusnicami
cookie	s	kúskami	bielej	čokolády
a brusnicami 

0,50 €

Kakaová 
cookie s kúskami tmavej
a	bielej	čokolády	Callebaut

0,55 €

PRÍCHUTE :
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Brownies
Hutný čokoládový koláčik
(veľkosť	4x4cm).

PRÍCHUTE :
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Arašidové
(cena	za	kus) 1,00 €

Čokoládové s ganache z horkej
čokolády
(cena	za	kus)

1,20 €

Čokoládové
(cena	za	kus) 0,95 €



Pavlovej torťičky

Pavlovej tortička kakaová 
so 100% malinovým pyré s
čokoládovou	šľahačkou,
ozdobená	čerstvými
malinami 

1,50 €Pavlovej tortička
so 100 % jahodovým pyré,
šľahačkou	ozdobená
čerstvým	ovocím

1,50 €

PRÍCHUTE :

cena za kus

40,00 €

Pavlovej torta
Krehká tortička s korpusom z bielkov doplneným

o ľahúčky krém, prirodzene bezlepková

PRÍCHUTE :

Krém s horkou 
čokoládou s malinami

Jemný krém s
mascarpóne a ovocím

Gaštan
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Tartaletky
PRÍCHUTE :

cena za kus

1,30 €

Vanilkový košík s marhuľami
košík	plnený	100%	marhuľovým	pyré
s vanilkovým ganache

Vanilkový košík s čučoriedkami
košík	plnený	100%	čučoriedkovým	pyré
s	ganache	s	mandľovým	nugátom

Kakaový košík s nugátom
košík	plnený	nugátom
z	lieskových	orieškov	s	ganach
z	horkej	čokolády

17



Maková torta
Bezlepková torta ktorej ľahučký korpus plný maku je 
prekladaný jemným krémom z bielej čokolády a sviežim 
krémom z višní

Cena za kus
(14	porcií) 40,00 €



Orechová torta
Bezlepkový orechový korpus plnený ľahkým
karamelovo šľahačkovým krémom
s hruškovým pyré

Cena za kus
(14	porcií) 40,00 €
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Koláče	môžeme aj	priviesť.

Všetky	koláče	a	torty	v	našej	ponuke	farebne	
a tématicky prispôsobujeme

k	výzdobe.

Soňa Chovancová
Marlotka, s.r.o.

IČO: 47 573 503

DIČ: 2023978506

Šancová 4, 90201 Pezinok

Koláčikovňa
Talihov dvor 3, 90201 Pezinok

Miesto,kde pečieme
vaše sny


