
KATALOG
Tortów

N A  W Y J Ą T K O W E  O K A Z J E



Cieszymy się, że...

Klapec to firma rodzinna, która od wielu lat produkuje dla 
swoich klientów pyszne wyroby cukiernicze.

W tym katalogu chcemy przedstawić Państwu kilkanaście rodzajów 
tortów, które idealnie sprawdzą się na różnego rodzaju uroczystościach. 

Bo przecież impreza bez tortu, to nie impreza!

Zapewniamy, że każdy znajdzie coś dla siebie. Oferujemy nie tylko 
standardowe wypieki, ale również realizujemy wymarzone, indywidualne 

torty. Wystarczy pokazać nam zdjęcie, które będzie odzwierciedlało 
Państwa wizję, a my zajmiemy się resztą.

Torty to nie tylko pięknie się prezentują,
ale - co najważniejsze - znakomicie smakują.

Wykonujemy je na bazie tradycyjnych przepisów, z samych naturalnych, 
najwyższej jakości produktów. Bardzo nam zależy na zadowoleniu klienta. 

W razie pytań obsługa lokalu służy pomocą. Z przyjemnością dołożymy 
wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania.

Jeżeli solenizant bądź goście są alergikami, wystarczy poinformować nas,
a my zaproponujemy idealne rozwiązanie.

TEN KATALOG TRAFIŁ W PAŃSTWA RĘCE!
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Drip Cake

Alergeny

Personalizacja

1, 3, 5, 6, 7, 8

Za dodatkową opłatą istnieje
możliwość personalizacji

zamówienia.

Wszystkie modyfikacje
w zamówieniu wiążą się
z podniesieniem  ceny.

Tort polany czekoladą, która ścieka po bokach, tworząc kształt sopli.
Mogą być one we wszystkich kolorach tęczy oraz w kolorze mlecznej, 
deserowej lub białej czekolady. Tort może być udekorowany bezami,

owocami sezonowymi, słodyczami lub żywymi kwiatami.

mały
średnica 18 cm

wysokość 12 cm

średni

duży

14

średnica 20 cm
wysokość 12 cm

średnica 24 cm
wysokość 12 cm

 porcji

18
 porcji

24
 porcje

165 zł

210 zł

270 zł

Ceny
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truskawki z gruszkami i konfiturą truskawkową

maliny z białą czekoladą i konfiturą malinową

brzoskwinie z marakujami i konfiturą brzoskwiniową

czekolada z karmelem  i chrupkami

owoce lasu z konfiturą i czekoladowym biszkoptem

wiśnie z białą czekoladą i konfiturą wiśniową

cytryna z truskawkami i konfiturą truskawkową

biała czekolada z kokosem i migdałami

Smaki
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Drip Cake: Kinderjajo
Delikatny czekoladowy biszkopt przełożony kremem czekoladowym, na nim 

bita śmietana o smaku mlecznej czekolady, jasny biszkopt i bita śmietana
o smaku białej czekolady, całość przykryta czekoladowym biszkoptem. 

Udekorowany czekoladkami pod różnymi postaciami, w tym Kinderjajem.

Alergeny

Personalizacja

1, 3, 5, 7, 8

Za dodatkową opłatą istnieje
możliwość personalizacji

zamówienia.

Wszystkie modyfikacje
w zamówieniu wiążą się
z podniesieniem  ceny.

mały
średnica 18 cm

wysokość 12 cm

średni

duży

14

średnica 20 cm
wysokość 12 cm

średnica 24 cm
wysokość 12 cm

 porcji

18
 porcji

24
 porcje

165 zł

210 zł

270 zł

Ceny

4



Snickers
Słodki tort z mnóstwem orzechów. Czekoladowy biszkopt połączony z puszystą 

bitą śmietaną o smaku karmelowym, z dużą ilością kajmaku oraz prażonych 
orzeszków ziemnych, pokryty wytrawną czekoladą deserową i udekorowany 

orzeszkami oraz ozdobami z czekolady, batonami i pralinami.

Alergeny

Personalizacja

1, 5, 6, 7, 8, 11

Za dodatkową opłatą istnieje
możliwość personalizacji

zamówienia.

Wszystkie modyfikacje
w zamówieniu wiążą się
z podniesieniem  ceny.

mały
średnica 18 cm

średni

duży

16

średnica 24 cm

średnica 26 cm

 porcji

22
 porcji

26
 porcje

195 zł

265 zł

310 zł

Ceny
mini

średnica 18 cm

150 zł12
 porcji
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Fault Line Cake
Tort fault line cake to nowoczesny rodzaj dekoracji tortu.

Zewnętrzna warstwa jest przerwana i odsłania ukryte wnętrze, które tak 
naprawdę jest tylko częścią dekoracji. Możliwy jest różny dobór kolorów 

poszczególnych elementów.

Alergeny

Personalizacja

1, 3, 5, 7, 8

Za dodatkową opłatą istnieje
możliwość personalizacji

zamówienia.

Wszystkie modyfikacje
w zamówieniu wiążą się
z podniesieniem  ceny.

mały
średnica 18 cm

wysokość 12 cm

średni

duży

14

średnica 20 cm
wysokość 12 cm

średnica 24 cm
wysokość 12 cm

 porcji

18
 porcji

24
 porcje

180 zł

230 zł

300 zł

Ceny
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wiśnie z białą czekoladą i konfiturą wiśniową

cytryny z truskawkami i konfiturą truskawkową

brzoskwinie z marakują i konfiturą brzoskwiniową

truskawki z gruszkami i konfiturą truskawkową

maliny z białą czekoladą i konfiturą malinową

karmel z czekoladą i chrupkami

mleczna czekolada z konfiturą malinową

owoce lasu z konfiturą i czekoladowym biszkoptem

biała czekolada z kokosem i migdałami

Smaki
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Ombre
Delikatny biszkopt z konfiturą owocową, przełożony puszystą bitą 

śmietaną w dowolnych smakach do wyboru.
Tort udekorowany świeżymi owocami sezonowymi, słodyczami

lub żywymi kwiatami.

Alergeny

Personalizacja

1, 5, 7, 8, 11

Za dodatkową opłatą istnieje 
możliwość personalizacji

zamówienia.

Wszystkie modyfikacje
w zamówieniu wiążą się
z podniesieniem  ceny.

mały
średnica 20 cm

średni

duży

16

średnica 24 cm

średnica 26 cm

 porcji

22
 porcji

26
 porcje

170 zł

230 zł

270 zł

Ceny
mini

średnica 18 cm

130 zł12
 porcji

potrzebne zdjęcie dodatkowe:)
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Tort piętrowy
Wycena indywidualna
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biała czekolada z malinami

cytryny z truskawkami

marakuje z brzoskwiniami

gruszki z truskawkami

śmietanka z truskawkami

śmietanka z malinami

biała czekolada z wiśniami

owoce lasu

czekolada z chrupkami

Smaki



Bezowy
Bezowe krążki przełożone puszystym serkiem 
mascarpone o wyśmienitym naturalnym smaku
lub z dodatkiem kawy, udekorowane świeżymi 

owocami sezonowymi.

Alergeny

Personalizacja

3, 7
bez glutenu

Za dodatkową opłatą istnieje
możliwość personalizacji

zamówienia.

mały
średnica 22 cm

średni

10

średnica 26 cm

 porcji

12
 porcji

99 zł

120 zł

Ceny
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Czekoladowy
Połączenie czekoladowego biszkoptu z puszystą bitą śmietaną o smaku 

czekoladowym z dodatkiem konfitury z czarnych porzeczek. Całość pokryta 
jest czekoladą deserową i udekorowana żywymi kwiatami, czekoladkami oraz 

owocami sezonowymi i różnymi pralinami.

Alergeny

Personalizacja

1, 5, 6, 7, 8, 11

Za dodatkową opłatą istnieje
możliwość personalizacji

zamówienia.

Wszystkie modyfikacje
w zamówieniu wiążą się
z podniesieniem  ceny.

mały
średnica 20 cm

średni

duży

16

średnica 24 cm

średnica 26 cm

 porcji

22
 porcji

26
 porcje

195 zł

265 zł

310 zł

Ceny
mini

średnica 18 cm

150 zł12
 porcji
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Kruche krążki bezowe z dodatkiem orzechów laskowych 
przełożone czekoladą o smaku nugatowym i obsypane kruchymi 

wafelkami oraz ozdobione pralinami.

Złota Pralinka

12

14
 porcji

średnica

26 cm 170 zł

Cena

Personalizacja
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość

personalizacji zamówienia.

Alergeny
1, 3, 5, 6, 7, 8, 11
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Cena

Personalizacja
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość

personalizacji zamówienia.

Alergeny
1, 3, 5, 6, 7, 8, 11

Orzechowo-kawowy
Delikatny biszkopt z orzechów włoskich przełożony kremem 

kawowym z dodatkiem bitej śmietany i mascarpone.
Pokryty orzechami. Udekorowany czekoladowymi ziarnami kawy.

12
 porcji

średnica

23 cm 140 zł
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Makowy
Wyjątkowo wilgotny biszkopt makowy przełożony 

delikatnym musem z białej czekolady.
Tort wykonany w stylu semi naked. Udekorowany 

rurkami z białej czekolady i makiem.

14
 porcji

średnica

23 cm 160 zł

Cena

Personalizacja
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość 

personalizacji zamówienia.

Alergeny
1, 3, 7
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Szwarcwaldzki
Czekoladowe krążki biszkoptowe przełożone wiśniami 
oraz puszystą bitą śmietaną, udekorowane wiórkami 

czekoladowymi, śmietaną oraz czereśniami koktajlowymi.

Alergeny

Personalizacja

1, 3, 6, 7

Za dodatkową opłatą istnieje 
możliwość personalizacji

zamówienia.

Wszystkie modyfikacje
w zamówieniu wiążą się
z podniesieniem  ceny.

mały
średnica 20 cm

średni

duży

12

średnica 22 cm

średnica 24 cm

 porcji

16
 porcji

22
 porcje

Ceny
mini

średnica 18 cm

100 zł10
 porcji

maxi
średnica 26 cm 28

 porcji

115 zł

150 zł

205 zł

260 zł
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Okolicznościowy
Delikatny biszkopt z konfiturą owocową przełożony 

puszystą bitą śmietaną w dowolnych smakach do wyboru.
Tort udekorowany jest wiórkami czekoladowymi oraz 

świeżymi owocami sezonowymi.

Alergeny

Personalizacja

1, 3, 5, 6, 7, 8

Za dodatkową opłatą istnieje 
możliwość personalizacji

zamówienia.

Wszystkie modyfikacje
w zamówieniu wiążą się
z podniesieniem  ceny.

mały
średnica 20 cm

średni

duży

12

średnica 22 cm

średnica 24 cm

 porcji

16
 porcji

22
 porcje

Ceny
mini

średnica 18 cm

100 zł10
 porcji

maxi
średnica 26 cm 28

 porcji

115 zł

150 zł

205 zł

260 zł
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cytryny z truskawkami

marakuje z brzoskwiniami

gruszki z truskawkami

biała czekolada z malinami

śmietanka z truskawkami

śmietanka z malinami

biała czekolada z wiśniami

owoce lasu

czekolada

Smaki



Mini
Delikatny biszkopt z konfiturą owocową przełożony puszystą bitą śmietaną

w dowolnych smakach do wyboru: truskawkowym, malinowym, białej czekolady, 
wiśniowym, owoców lasu, czekoladowym. Tort udekorowany jest wiórkami

czekoladowymi oraz świeżymi owocami sezonowymi.

6
 porcji

średnica

16 cm 55 zł

Cena

Personalizacja
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość 

personalizacji zamówienia.

Alergeny
1, 3, 5, 6, 7, 8
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Chcemy przedstawić idealny tort dla wielbicieli naszych mistrzowskich lodów.
Wybór smaku zależy od Państwa – oferujemy torty sorbetowe, mleczne,

orzechowe, kawowe... Czy nie brzmi to smacznie?

Lodowy

Personalizacja
Za dodatkową opłatą istnieje

możliwość personalizacji
zamówienia.10

 porcji

16
 porcji

95 zł*

150 zł*

Ceny

*Podane ceny są orientacyjne.
Ostateczna cena uzależniona jest od

wyboru smaku tortu i dekoracji.

Nasze rzemieślnicze lody 
wyprodukowane są wyłącznie ze 

świeżych, wysokiej jakości 
składników, które to w połączeniu 

z naszymi pomysłami dają 
doskonały smak lodów.

100 % naturalne
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Nowoczesny
Te innowacyjne torty są eleganckie i zgodne z obowiązującymi trendami. 

To jedna warstwa biszkoptu z nadzieniem i puszystym musem. Torty 
nowoczesne pokryte są lustrzaną glazurą bądź czekoladowym zamszem. 

Kolorystykę i smak dostosujemy do Państwa upodobań.

Biała czekolada z malinami i żelką malinową w glazurze lustrzanej

Marakuje z brzoskwiniami i żelką mango w zamszu czekoladowym

Biała czekolada z kawałkami chałwy w glazurze lustrzanej

Czekolada z chrupiącym nadzieniem w glazurze lustrzanej

Kawa z nadzieniem karmelowym w zamszu czekoladowym

Gruszki z truskawkami i żelką truskawkową w glazurze lustrzanej

Smaki

8
 porcji

średnica

18 cm 90 zł

Cena Personalizacja
Za dodatkową opłatą istnieje 

możliwość personalizacji
zamówienia.

Alergeny
1, 3, 5, 6, 7, 8



21

(wycena indywidualna)

Jubileuszowy
Jubileusz to bardzo ważny dzień w życiu każdego małżeństwa. Dlatego warto 
zadbać o to, aby podczas celebrowania tego ważnego dnia towarzyszył nam 

nie tylko pyszny, ale też piękny tort nawiązujący do konkretnej rocznicy ślubu.
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Z wydrukiem indywidualnym
Każdy z nas ma jakieś marzenia, a my możemy je spełnić – wystarczy nam o nich 
powiedzieć. Tort z dowolną grafiką lub zdjęciem? Nie ma problemu! Trzeba tylko 

przesłać nam zdjęcie lub grafikę, a my umieścimy je na torcie. Dobra jakość to
podstawa, dlatego prosimy o zwrócenie uwagi przy wysyłaniu plików na ich

rozdzielczość.

Koszt wydruku w formacie A4 – 35 zł / szt. W 100 % jadalny.



(wycena indywidualna)

Firmowy
Państwa firma obchodzi jubileusz rozpoczęcia działalności? Świetnie się składa!

Z przyjemnością zrealizujemy zamówienie na wymarzony tort
w dowolnej wielkości, w barwach firmy i oczywiście z jej logotypem.

Wystarczy ustalić z nami szczegóły i gotowe! 
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Dla firmy Klapec nie ma rzeczy niemożliwych. Uwielbiamy wyzwania! 
Dajemy z siebie wszystko, aby przewyższać oczekiwania naszych klientów.

A jaki jest Państwa wymarzony tort? Jesteśmy bardzo ciekawi!
Zachęcamy do złożenia zamówienia.

Marzeń

(wycena indywidualna)
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Tort marzeń to idealny prezent zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych. Możemy nawiązać do 

hobby solenizanta, jego zawodu, ulubionego 
filmu czy bajki.

Wykonujemy figurki, które są lepione 
własnoręcznie przez naszego firmowego 

plastyka. Dodajemy ozdoby zgodnie
z Państwa oczekiwaniami. Wystarczy nam 
opowiedzieć, jakie są Państwa wymagania, 

a my przygotujemy tort, który będzie 
wyglądał jak dzieło sztuki.

Torty marzeń to torty szalone, ciekawe 
i przede wszystkim abstrakcyjne. 

Wykonujemy torty, które wyglądają 
jak wyciągnięte z najbardziej

kolorowych snów.
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Personalizacja
Aby solenizant poczuł się wyjątkowo, można nadać tortu charakter osobisty. 

Proponujemy Państwu dodanie imienia, cyfry lub udekorowanie tortu toperem. 
Spersonalizowany tort z pewnością bardzo ucieszy solenizanta i podkreśli jego 

wyjątkowość w tym dniu!

Tabliczka z napisem
10 zł / szt

Napis 3D
10-20 zł

Napis stemplowany
15-20 zł

 topery
15-25 zł / szt

ziemne ognie cyfry
7 zł / szt

świeczki cyfry (różne rodzaje)
3-4 zł / szt
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1. Zboża zawierające gluten
(pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz) oraz produkty pochodne.

2. Skorupiaki oraz produkty pochodne.

3. Jaja i produkty pochodne.

4. Ryby i produkty pochodne.

5. Orzechy (migdały, orzechy włoskie, orzechy laskowe, nerkowce, pistacje)
oraz produkty pochodne.

6. Soja i produkty pochodne.

7. Mleko i produkty pochodne.

8.  Seler i produkty pochodne.

9. Gorczyca i produkty pochodne.

10. Nasiona sezamu i produkty pochodne.

11. Dwutlenek siarki i siarczany w stężeniach powyżej 10 mg/kg
lub 10 mg/w przeliczeniu na SO2.

12. Łubin i produkty pochodne.

13. Mięczaki i produkty pochodne.

Oznaczenia alergenów:

Składanie zamówień:

Ponadto zapraszamy na naszą stronę: www.klapec.pl,
na której znajdują się propozycje innych tortów:

KOMUNIJNE WESELNE NA CHRZEST NA ROCZEK

Strzelców Bytomskich 4, Gliwice
Plac Inwalidów Wojennych 1, Gliwice

Jasna 40, Gliwice (lokal sezonowy)

Zamówienia przyjmujemy
w naszych lokalach lub mailowo:

info@klapec.pl
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Słodkie stoły
Słodki stół może być główną atrakcją uroczystości lub też dodatkiem do niej.

Różnorodność smakołyków serwowanych na tych wyjątkowych stołach zaspokoi
upodobania nawet najbardziej wymagających gości.

Proszę podać nam liczbę gości, a my przygotujemy
dla Państwa odpowiedni zestaw słodkości.

Istnieje również możliwość zakupienia pojedynczych
produktów z oferty (minimalnie 10 sztuk).
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klapecgliwice
Dołącz do nas!


