
Tårtor för alla från

Farmors glutenfria bageri!
Vi bakar allting gluten- & laktosfritt.

Prislista bröllopstårta.
-Gäller för kunder hos Rosenhanska-

                                               Tårta                           FRÅN pris
Enplanstårta

Välj mellan 8-20 bitar
75:- / Bit

2-våningstårta
ca 20-40 bitar

85:- / Bit

3- våningstårta
ca 40-50

95:- / Bit

3-våninstårta
ca 50-60 bitar

95:- /Bit

- Tilllägg för färska blommor: Från. 250:-
- Tillägg för leverans och montering på plats: 200:-

Priserna är frånpriser. Det faktiska priset beror på typen av dekoration och material som önskas.
Vänligen maila oss för en offert.

Kontakt@farmorsglutenfria.se

mailto:Kontakt@farmorsglutenfria.se


    Klassiska tårtor                            Pris

Klassisk Prinsesstårta
Ljus botten,sylt, vaniljkräm, grädde. Marsipan

Färg och dekoration efter önskemål.
(Vi erbjuder även sockerpasta som alternativ till marsipan)

6-8 bitar 399:-
8-10 bitar 499:-

Egenfylld Prinsesstårta* Se fyllningar längst ned.
Ljus botten, valfri fyllning, marsipan.

(Vi erbjuder även sockerpasta som alternativ till marsipan)

6-8 bitar 499:-
8-10 bitar 599:-

Moussetårtor

Moussetårta Persika/passionsfrukt & Ananas
Ljus botten, persika/passionfruktmousse, ananasglaze.
Dekoreras med kokos, vegansk vit coklad, färska bär.

6-8 bitar 499:-
8-10 bitar 599:-

Moussetårta Choklad & Mocka
Ljus botten, chokladmousse, mockaglasyr.

Dekoreras med färska bär.

6-8 bitar 399:-
8-10 bitar 499:-

Moussetårta Hallon & skogsbär
Ljus botten, hallonmousse, skogsbärsglaze.

Dekoreras med kokos & färska bär.

6-8 bitar 399:-
8-10 bitar 499:-



                                             Bakelser                                         Pris

Mini prinsess.
Ljus botten,sylt, vaniljkräm, grädde. Marsipan

Färg och dekoration efter önskemål.
(Vi erbjuder även sockerpasta som alternativ till marsipan)

50:- /st

Egenfylld mini prinsess* Se fyllningar nedan.
Ljus botten, valfri fyllning, marsipan.

(Vi erbjuder även sockerpasta som alternativ till marsipan)
60:- / Bit

Moussebakelse Persika/passionsfrukt & Ananas
Ljus botten, persika/passionfruktmousse, ananasglaze.

Dekoreras med kokos & färska bär.
70:- / Bit

Moussbakelse Hallon & skogsbär
Ljus botten, hallonmousse, skogsbärsglaze.

Dekoreras med kokos & färska bär.
70:- /Bit

*Moussfyllningar: Hallon, jordgubb, choklad (Ljus & mörk), citron, persika/passionfrukt,
jordgubb/rabarber, päron, salt karamell, vanilj, svartvinbär, skogsbär, fläder, champange, ananas, kokos.

Meddela oss om det är någon smak du saknar.
Sylt: Hallon, blåbär, jordgubb, drottning, lingon.

Vaniljkräm
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