
TortyTorty
okolicznościowe





W ofercie cukierni Mocca każdy 
z rodzajów tortów można 
otrzymać w 4 wielkościach:

•  Mały dla 6-8 osób      
•  Średni dla 10-12 osób                    
•  Duży dla 15-18 osób           
•  Bardzo duży dla ok. 25 osób
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SzefowejSzefowej
Warstwa jasnego biszkoptu
przekładana bitą śmietaną

oraz warstwa malin 
lub truskawek.

Jasny biszkopt
przekładany kremem ajerkoniakowym

oraz brzoskwiniowym dżemem.

Zab ajon eZab ajon e
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KukulkaKukulka
Warstwa ciemnego biszkoptu 

przekaładany śmietaną 
o smaku cukierów kukułka 

oraz wiśniami.

Orzechowo-Kar mel owyOrzechowo-Kar mel owy
Kruche ciasto połączone z biszkoptem wiśniowym 

dżemem, przełożone śmietaną
 o smaku orzechowo- karmelowym.
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Migdal  WiedenskiMigdal  Wiedenski
Jasny i ciemny biszkopt 

przełożony bitą śmietaną 
z kokosem oraz masą  

pralinową o smaku migdałów.

Jasny i ciemny biszkopt 
przełożony bitą śmietaną

i kremem o smaku marakuji 
z kawałkami brzoskwini.

 Maracuja z  brzoskwinia
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Wegierski na kremieWegierski na kremie
Ciemny biszkopt przekładany 

kremem czekoladowym
wraz z warstwą wiśni,

całość oblana czekoladą.

Wegierski Wegierski 
na  bit ej  smiet aniena  bit ej  smiet anie

Ciemny biszkopt przekładany
bitą śmietaną 

wraz z warstwą wiśni.
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Fragol aFragol a
Jasny biszkopt 

przekładany bitą śmietaną
oraz warstwą ze straciatellą

i zmiksowanymi truskawkami .

Ciasto muffi  nkowe-czekoladowe 
połączone dwoma rodzajami śmietany 

(smak śmietankowy i truskawkowy)

Slodki Podar unekSlodki Podar unek
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Bezowo-CytrynowyBezowo-Cytrynowy
Jasny biszkopt 

przekładany kremem cytrynowym, tafl ą bezową 
oraz dżemem

agrestowym lub kiwi.

Pom ar anczowyPom ar anczowy
Jasny biszkopt przekładany

bitą śmietaną 
o smaku pomarańczy

na warstwie prażynkowej.
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Bueno Bueno 
Biszkopt jasny i ciemny 

przełożony śmietaną 
o smaku bueno z dodatkiem prażynki mlecznej 

i gorzkiej czekolady.

Ciasto czekoladowe brownie 
przekładane śmietaną 

i słonym karmelem.

Slon y Kar mel Slon y Kar mel 
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SzkockiSzkocki
Ciemny biszkopt 

z wylaną masą czekoladową 
o smaku kawowym 

z jasną warstwą śmietany.

Bezowy z bak al iamiBezowy z bak al iami
Beza przełożona śmietaną z mascarpone 

z dodatkiem śliwki suszonej, daktyli oraz karmelu 
(dostępne tylko krążki średnie - 10 osób  

i duże - 15 osób, przy złożeniu zamówienia 4 - 5 dni 
przed realizacją). 
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 Biszkopt ciemny z kremem czekoladowym
 oraz warstwą galaretki wiśniowej przekładany 
masą margo połączonej z kawałkami czekolady.

Wisniowa Del icjaWisniowa Del icja

Czekol ad owCzekol ad owo-o-
Gruszkowy Gruszkowy 

Jasny biszkopt
przekładany bitą śmietaną z gruszkami

oraz masą czekoladową.
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Toff iToff i
Jasny biszkopt 

przełożony kremem śmietankowym 
o smaku toffi   oraz dżemem wiśniowym.

Mal in owyMal in owy
Jasny biszkopt

przekładany bitą śmietą
o smaku maliny

i galaretką malinową.
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Jasny i ciemny biszkopt 
przełożony jasną i ciemną

masą michałkową 
i orzechami arachidowymi.

Dwa Michal yDwa Michal y

Dom owy Dom owy 
Warstwa jasnego biszkoptu

przekładana kremem 
kakaowym oraz 

dżemem porzeczkowym.
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OreoOreo
Jasny spód muffi  nkowy 

przekładany śmietaną, następnie ciemnym 
czekoladowy spodem muffi  nkowym 
oraz warstwą chrupkiej czekoladki.

TruskawkowyTruskawkowy
Jasny biszkopt 

przełożony kremem
truskawkowym 

z kawałkami truskawek.
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Bezowo-KawowyBezowo-Kawowy
Jasny biszkopt 

przełożony kremem o smaku kawowym
i dżemem porzeczkowym 

z tafl ą bezy.

Por zeczkowy Sen Por zeczkowy Sen 
 Warstwa jasnego biszkoptu 

przekładana śmietaną na serku śmietankowym 
oraz śmietaną z dodatkiem czarnej porzeczki.
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Pist acjowo- or zechowyPist acjowo- or zechowy
Jasny biszkopt przełożony śmietaną

o smaku orzechowym 
na warstwie chrupki pistacjowej.

Zemst a  tes ciowejZemst a  tes ciowej
Kruche ciasto przełożone wiśnią w galaretce 

oraz śmietaną z mascarpone, 
przykryte tafl ą bezy.
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