
                                          

Dobrý den,

 těší mě, že jste projevili zájem o dort z mé produkce.
A abyste věděli, že u mě to vždycky není "jen" dort ale je to práce s příběhem,
je potřeba vědět, že každý jeden dort je pro mě originál, pečlivě studuji dané 
téma a dělám i několik návrhů, než jsem si s předlohou jistá. 
Smysl pro detail a barevné kompozice jsou pro mě absolutní samozřejmostí. 
Snažím se o to, aby každý dort byl takové malé umělecké dílo a aby 
obdarovanou osobu ohromil vzhledem a chutí. Za těch 10 let, co se pečení 
věnuji už mám vyzkoušené chuťové kombinace a dávám velký důraz na 
kvalitu surovin. 

A protože výroba dortu má delší proces, prosím o akceptování mých 
podmínek o vzhledu dortu a systému objednání, aby se celá výroba 
zefektivnila a nevznikala žádná nedorozumění. 

Finální návrh a podoba dortu je autorská, umělecká tvorba, takže si ji určuju 
já. Inspiraci tématem akceptuji ale ne v podobě fotky cizích dortů ( ty mi 
prosím neposílejte!!!) a v žádném případě NEKOPÍRUJI přesný vzhled jiných 
dort  ů  . V  ěřím, že jste si mě vybrali proto, že se vám můj styl a umělecké   
zpracování líbí.    D  ěkuji za pochopení a za projevenou důvěru.  

Pro objednávku dortu poprosím do objednávky o tyto informace:

•Pro koho dort je určen - muž, žena, holčička, kluk
•Pro kolik lidí má být dort (počet porcí - pro představu Ø20 vystačí pro 12-15 
lidí)
•Jaký korpus, krém + případný doplňující složka (ovoce, oříšky, karamel, ovo. 
omáčka) mají  být základem dortu
•Představa o vzhledu dortu - postavička, motiv, oblíbené barvy
•Jestli má být na dortu jméno a číslovka - pokud ano, prosím o napsání 
jména v takovém  tvaru, v jakém ho mám napsat na jmenovku
•Co na dortu chcete a naopak nechcete, nemáte rádi nebo nemůžete mít - 
alergie apod..
•Datum - který den je oslava a jestli se bude dort vyzvedávat v pátek večer 
nebo sobotu dopoledne v čase 9.30-11.00



Vyzvednutí dortu je vždy u mě v provozovně a to v předem domluvený čas  
Spodní Pustá 202  Dolní Bojanovice  696 17   Tel: 776869991

Ceník:

•Dort jednopatrový (nepotahovaný) s ovocem, květinami, makronkami
nebo čokoládou od 1800,-K  č      
•Dvoupatrový dort od   2250,-Kč  

 // dle příchutí , velikosti a rozsahu zdobení // případná postavička nebo 
obrázek se připočítává k ceně dortu

                                                                         
•Modelovaná  jedlá  postavička                                      550 - 900,-K  č  
 Nabízím kvalitní umělecké zpracování a reálný vzhled postaviček a zvířátek. 
Vše do detailů maluji a modeluji z nejkvalitnější modelovací hmoty Saracino. 
Nemodeluji z marcipánu, protože z něj nejdou zhotovit detaily a nedrží 
perfektně tvar.                                                                

- jednoduché zvířátko typu kočička, pejsek, medvídek,lesní zvířátka..                 
od 550,-Kč    cca 1,5- 2hodiny práce + materiál

                                                                                      

- postavička dle oblíbené předlohy nebo hračky nebo filmu, lidská postava     
od 750,-Kč   cca 3-5hodiny práce +materiál    

            



•Malovaný obrázek                                                         330  -700,-K  č*  
-Malovaný hlavní hrdina, nebo motiv z oblíbené pohádky jsou nejčastějšími 
motivy, které znázorňuji. Obrázek nabízím většinou v případě, že by 
postavička v modelované podobě byla hodně náročná na zhotovení a 
mohla by se šplhat až k těm nejvyšším částkám a době zpracování.
Obrázek lze upevnit na bok dortu nebo připevněný na sušence zapíchnout 
nahoru na dort. 

   

*Postavičky dle přesné předlohy (kreslené pohádkové postavičky a hračky) 
jsou náročnější na čas výroby skrz docílení stejného (podobného) vzhledu, 
tudíž se musí automaticky počítat s vyšší cenou. //


