
Sposób zamawiania: How to order:

www.mazowszebakery.co.uk

Smaki: tylko śmietankowy lub truskawkowy   /         Flavours: Cream or Strawberry cream only.
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Sposób zamawiania:             How to order:

www.mazowszebakery.co.uk

Torty na Chrzciny /Christening

Torty na Pierwszą Komunię Świętą / 1st Holly Communion

Torty Weselne / Wedding

Follow us:

Oferta Tortów
Birthday Cake Offer

Smaki: tylko śmietankowy lub truskawkowy   /         

1.

Smaki: tylko śmietankowy lub truskawkowy   /         Flavours: Cream or Strawberry cream only.Smaki: tylko śmietankowy lub truskawkowy   /         Flavours: Cream or Strawberry cream only.Smaki: tylko śmietankowy lub truskawkowy   /         

2.
Tort mała książka waga do 2kg
Tort duża książka waga do 3kg
Small book shape up to 2kg
Large book shape up to 3kg 

Flavours: Cream or Strawberry cream only.

3. 4.

> Wybierz smak:

- śmietankowy (śmietana)
- śmietankowy z żelką
        truskawkową (śmietana)
- śmietankowy z żelką malinową
        (śmietana)
- śmietankowy z owocami
        (malina i brzoskwinia)
- truskawkowy (śmietana)
- czekoladowo rumowy z wiśniami  (krem)
- czekoladowy (śmietana)
- orzechowy (krem)

> Flavours:

- cream
- cream with strawberry gel
- cream with raspberry gel
- cream with fruits filling
- strawberry cream
- chocolate with rum with cherries
- chocolate
- nuttycream

> Wybierz kształt i wagę:

- okrągły - 1.5kg / 2kg / 2.5kg
- serce - 1,5kg, / 2kg
- prostokątny - 3kg / 4.5kg / 8kg
- książka - do 2kg / do 3kg
- dla dzieci torty 3D

między 1.8 - 2.20 kg

> Shape and weight:

- round - 1.5kg / 2kg / 2.5kg
- heart shape - 1,5kg, / 2kg
- rectangle - 3kg / 4.5kg / 8kg
- book shape - up 2kg / up 3kg
- 3D - from 1.8 - 2.20 kg up to

> Czas realizacji:
- Torty standard

minimum 2 dni przed dostawą * 
- Torty ��

minimum 3 dni przed dostawą
- Torty weselne

minimum 5 dni przed dostawą,
odbiór bezpośrednio z piekarni Mazowsze

* Torty zamawiane na sobotę muszą zostać
zamówione i potwierdzone

 najpóźniej w czwartek do godziny 14.00
 Torty zamawiane na poniedziałek: zamówione

i potwierdzone w piątek do godziny 12.00

> Orders:
- Standard - 2 days in advance*
- �� - 3 days in advance
- Wedding cake - 5 days in advance,

own collection

* Saturday Standard cakes order need
to be placed and confirmed

 Thursday by 2pm the latest.
Monday Standard cakes order need

to be placed and confirmed
Friday by 12.00am



1. Zamek / Castle shape
Śmietankowy
Cream

Śmietankowy
 z żelką truskawkową
Cream with strawberry gel

Śmietankowy
 z żelką malinową
Cream with raspberry gel

Śmietankowy z owocami
Cream with fruits filling

Truskawkowy (śmietana)
Strawberry cream

Czekoladowo-rumowy
 z wiśniami (krem)
Chocolate cream with rum

with cherries

Czekoladowy (śmietana)
Chocolate cream

Orzechowy (krem)
Nuttycream

2. Motyl / Butterfly shape 3. Auto / Car shape

Smaki: tylko śmietankowy, truskawkowy lub czekoladowy Flavours: Cream, Strawberry cream or Chocolate cream only.

4. Piłka / Ball shape

1. 2. 3. 4. 5.* 6.

7.* 8.* 9.* 10. 11.* 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18.*

19. 20.* 21.* 22.

Smaki Tortów / Flavours 

Torty Standard / Standard Cakes

Torty z opłatkiem / Wafer - cake picture

* Torty bez możliwości wykonania napisu
* Cakes without inscription

21.*

without inscription

20.*

without inscription

8.*

without inscription

7.*

without inscription

9.*

without inscription

without inscription

without inscription

without inscription

Bez napisu / without inscriptionTorty dla dzieci 3D / For children ��*




