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Svatební menu 2020 
Svatební dorty a vše kolem… 
 
Jaký design dortů si lze vybrat? 
 
• fancy drip cakes - polonahé či zcela pokryté krémem, s čokoládovým stékáním, květinami, jedlým 

zlatem, dále např. s makronkami, sněhovými pusinkami, sugar rocks atp.  
• floral cakes -  dorty zcela pokryté máslovo-bílkovým krémem či čokoládovou ganache (různé 

techniky zdobení, barvy), zdobené živými květinami *  
• concrete cakes - tzv. betonové dorty - dorty zdobené máslovo-bílkovým krémem, různé 

techniky zdobení 
• wedding cake sets / sety 2 a více dortů - set několika dortů - patrových i nepatrových, 

sladěných designově k sobě. 
 
• v nabídce již nejsou nahé a polonahé dorty v rustic stylu (zdobené jutou, krajkami, ovocem či 

květinami)! 
 
Ceny: 
• svatební dorty připravujeme od 40 porcí / 2 patra (minimum) 
• 130 -150,- / porce - individuálně, dle časové náročnosti na design 
• v ceně dortu: 1- 2 příchutě, 3. příchuť + 200,- příplatek, design/technika zdobení, jedlé zlato, 

sprinkles, sugar rocks, makronky, pusinky atp.  
• cena dortu nezahrnuje: květiny, zápichy, použití fondánu, doprava. 
 
Doprava: 
• doprava není zahrnuta v ceně dortu. Za dopravení dortu na místo svatby je účtováno 10,-/km /za 

cestu tam i zpět/.  
 
Květiny: 
• příplatek za květiny je individuální dle požadovaného designu a druhu květin.  
 
Zápichy: 
• plexi zápichy vyrobené na míru přímo pro Andy’s nevěsty, vybírat můžete kulatý či hexagonový 

tvar. Cena 450,-/ks. Lze zakoupit s již předepsaným textem (např. Love, Mr.&Mrs., atp.) nebo si 
zvolit vlastní. Zápichy pro vás popisuje kaligrafií Koda čmárá. 

  



 

 www.andyscakes.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cedule a inventář: 
- k zapůjčení pro vaše sladké stoly mám několik druhů rámečků a cedulek. V případě zájmu mohu 
taktéž zapůjčit různé druhy nádobí. Ceny za zapůjčení jsou individuální dle konkrétní domluvy. Foto 
mohu zaslat na konkrétní vyžádání.  
 
Platba:  
• Rezervační poplatek je splatný do 14 dní od svatebních ochutnávek a činí 2.000 . Až po jeho 

uhrazení vám bude 100% potvrzen termín. Rezervační poplatek je v případě zrušení objednávky ze 
strany klienta nevratný. 

• Zbylá částka za vaši objednávku vám bude účtována dle konkrétní domluvy, splatná nejpozději 14 
dní před svatbou. 

 
Svatební ochutnávky: 

• se konají každoročně v únoru, ve formě krabiček. K vyzvednutí jsou v Andy’s výrobně, na 
adrese Husova 27/83, Poděbrady. 

• krabičku je nutné si včas rezervovat. Všechny nevěsty, které mají předběžnou rezervaci jsou 
o ochutnávkách informovány jako první, prostřednictvím emailu.  

• obsah krabičky je přibližně 6 druhů dortů a několik druhů dezertů 
• cena za ochutnávku je 500,-. V případě potvrzení rezervace vám bude tato částka odečtena 

od celkové ceny z vaší objednávky.  
 
 
Laskominy pro sladké stoly… 
 
Makronky klasik 30,- / min. odběr 15ks/příchuť 
 
Makronky mini 25,- / min. odběr 20ks/příchuť 
 
Francouzské mandlové pusinky s lahodnou náplní. Makronky lze barevně sladit s tématem vaší 
svatby.  

• příchuť: čokoláda hořká, mléčná, bílá; madagaskar vanilka, citrón, limetka, maracuja, 
mango, malina, černý rybíz, slaný karamel, karamel ganache, kokos, pistácie, lískový 
ořech, káva. 
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Tartaletky 50,- / min. odběr 10ks/příchuť 
Mini tartaletky 30,- / mini 20ks/příchuť 
 
Koláčky z křehkého těsta s různými náplněmi. Vybrat můžete světlý nebo tmavý košíček. 
 

• příchuť: mascarpone s ovocem, žloutkový krém s ovocem, čokoládová ganache, 
karamelová ganache, pistácie, jablečné s rozinkami v rumu, meringue + citrón, meringue 
+ limetka, meringue +maliny, meringue +maracuja, meringue +lesní směs, čokoládová 
ganache + slaný karamel. 

 
Mini cakes 35,- / min. odběr 15ks příchuť 
Novinka, která nahrazuje cupcakes v nabídce. Vláčné mini dortíky klasických i nevšedních 
příchutí. 
 

• příchuť: vanilka, čokoláda, red velvet, guinness+baileys, mrkvový+limetka, 
kokos+maracuja, citrón+mák, čoko+ slaný karamel, vanilka+borůvka 

 
Mini donuty 35,- / min. odběr 20ks 
Donuty z brioškového těsta, máčené v čokoládě, s různými druhy zdobení.  
 
Cakesicles 55,- /min. obj. 12ks/příchuť 
Dortové nanuky máčené v čokoládě, s různými druhy zdobení.  
 
 varianta světlé těsto, máčeno v bílé nebo obarvené čokoládě  

příchuť: kokos+maracuja, citrón, limetka, pistácie + malina 
 
 varianta tmavé těsto, máčeno v tmavé čokoládě  
 příchuť: maliny, černý rybíz, karamel, lískoořechové máslo 
 
Spoon cakepops 35,- / min. odběr 15ks 
Kuličky z dortového těsta, máčené v čokoládě. Servírované na dřevěné lžičce.  
 
 varianta světlé těsto, máčeno v bílé nebo obarvené čokoládě  

příchuť: kokos+maracuja, citrón, limetka, pistácie + malina 
 
 varianta tmavé těsto, máčeno v tmavé čokoládě  
 příchuť: maliny, černý rybíz, karamel, lískoořechové máslo 
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Mini cream tarts 40,- / min. odběr 10ks 
Vrstvené mini dortíky z vanilkovo-mandlového sušenkového těsta, plněné 
mascarponovým krémem a ovocným coulis. Zdobeno ovocem, jedlými květy, makronkami atp.  
 
Profiterols 25,- / min. odběr 20ks 
Kuličky z odpalovaného těsta, plněné různými krémy.  
 
 
Skleničkové dezerty 
 

• pannacotta - 55,-/ks 
• tiramisu - 70,-/ks 
• čoko mousse - 60,-/ks 
• chantilly mascarpone s ovocem 60,-/ks 

 
V rámci omezování jednorázových plastů jsou dezerty servírovány v nevratných skleničkách.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Spolupráce aneb na koho ze svatebních dodavatelů se můžete obrátit 
 

• fotografie: Svatební fotograf Lucie Rýglová - 
https://www.facebook.com/fotograflucieryglova/ 

 
S Luckou úzce spolupracuji již 3.rokem Pokud hledáte profesionálního fotografa, který dokonale 
zachytí Váš den D, neváhejte se na Lucku obrátit.  
 

• kaligrafie: Koda čmárá - https://www.facebook.com/Kodacmara/ 
 
Simča Vám popíše krasopisem možné i nemožné. Ať už chcete uvítací tabule, zrcadla, vztahový 
milník anebo jmenovky na různé materiály, Koda čmárá má ruku, která se netřese a její kaligrafie 
patří mezi nejlepší. Podívejte se na její práci a přesvědčte se sami. 


