
Katalog tort

Okusne torte iz  
naše slaščičarne
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Izberite svoj 
najljubši okus 
V slaščičarni Grand Hotela Primus že vrsto let skrbimo 
za sladke trenutke. Vaše posebne priložnosti in 
praznovanja obogatimo s  tortami, ki jih pripravimo po 
vaših željah in okusu.

Izbirate lahko med 
različnimi okusi ...
Čokolada 
Piškotek 
Sacher 
Tiramisu 
Snickers   
Malina
Jagoda
Banana
Lešnik
Višnja

Skuta
Jogurt
Jabolko-cimet
Oreh
Pomaranča
Marelica
Gozdni sadeži
Kokos
Limeta-jagoda  

... in oblikami ...
Okrogla
Kocka ali knjiga
Otroške  - razne oblike
Srček 
Ostale oblike 

6, 10, 12, 16, 20, 24, 26
12, 16 , 20, 26, 30, 60
20
4, 10, 16, 20
po dogovoru 

Torte vam po želji okrasimo s svežim cvetjem, 
fotografijo ali drugimi dekoracijami. Po želji 
oblikujemo različne motive. Cena torte je odvisna od 
zahtevnosti izvedbe. 

Izjavljamo, da so proizvodi proizvedeni skladno s proizvajalnimi 
specifikacijami ter pripadajočimi HACCP študijami in izpolnjujejo 
zahteve Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, 
ki prihajajo v stik z živili (Ur.l. RS 52/2000, 42/2002).



Cenik
Kos torte 
   
Slika natisnjena na hostijo
Vulkanček - kos  
Figurice - kos  
Šopek marcipan, mali (do 5 vrtnic)

Šopek marcipan, srednji (do 10 vrtnic in listi)

Šopek marcipan, veliki (od 10 vrtnic naprej)

Sveže cvetje  
Dekorativna čipka, 50 cm  
Fondant masa kot dodatek k torti - kos
Kavcija za stojalo poročne torte 
Embalaža za torto  

3,00 €
 

10,00 €
2,00 €
2,00 €
2,50 €
5,00 €

po dogovoru
po dogovoru

5,00 €
0,20 €

50,00 €
2,00 €

Cene veljajo od 1. 2. 2019. 
Vse cene so v EUR in skladno z zakonom vsebujejo DDV.

Terme Ptuj - Sava Turizem d.d.
Pot v Toplice 9, 2250 PTUJ 
Telefon: 02/ 74 94 180
E-mail: gostinstvo@terme-ptuj.si

Naročila
Za naročilo nas pokličite ali obiščite v restavraciji 
Grand Hotela Primus.

Torte, izdelane po posebnih željah, je potrebno 
naročiti najmanj 4 dni pred prevzemom. Poročne 
torte je potrebno naročiti najmanj 14 dni pred 
poroko. 


