
Prislista 2022 

Designtårtor: fr 100 kr/bit  
Antal bitar väljs per 5-tal (10,15, 20, 25, etc) 

I våra priser ingår: 

• Konsultation 

• Leverans om 60 min tur och retur* 

• Vi tar kontakt med ev lokal för att stämma av hantering, kyltider och skärschema. 

• Gemensam mapp där ni kan följa er order samt ha samtliga dokument samlade på ett 
och samma ställe. 

• 7 års erfarenhet av skapande, hanterande och leverans. 

* Vid beställning över 6000 kr  

Hur många våningar? 
Vi anpassar antalet våningar efter hur mycket tårta ni behöver. Blir man färre personer än 
antalet våningar man vill ha, kan man lägga till s k dummyvåningar. Dessa sätts som 
lägsta våning och är attrapper som dekoreras enligt den design som bestäms. Tårtan 
skärs som vanligt uppifrån och ned. 

1 våning: upp till 20 bitar 

2 våningar: upp till 45 bitar 

3 våningar: upp till 80 bitar 

4 våningar: upp till 110 bitar 

Dummyvåning: fr 500 kr 

Bitar från köket: 60 kr/bit 
Dessa rekommenderas om man är 110 personer eller fler, då uppskärningen annars kan 
ta väldigt lång tid. Normalt sett levererar vi även showpiecen, som prissätts efter 
tidsåtgång. 



 
Vanliga tillägg  
Designtillägg: 550 kr/h 
Provsmakning: 550 kr* 
Leverans inom tull samt strax utanför: 500 kr** 
Leverans därefter tillägg: 750 kr/h, räknat tur och retur 
Sockerblommor: pris per arrangemang 
Snittblommor 1 våning: 250 kr*** 
Snittblommor 2 våningar: 350 kr*** 
Snittblommor 3 våningar: 450 kr*** 
Snittblommor 4 våningar: Pris efter offert 
Enportionstårtor: fr 150 kr/st 
* Ingår vid beställning över 5000 kr och hålls vid samlade tillfällen. Observera att vi inte 
kan garantera möjlighet till provsmakning under högsäsong (maj-september). 
** Ingår vid beställning över 6000 kr. 
*** Angivet är ett fast pris vid val av blommor efter färg. Vid val av specifika sorter kan 
priset komma att uppdateras. 

Bakelser 
Samtliga priser är cirkapriser där exakt pris avgörs av mängd och design 

Minicupcakes: 35 kr/st 
Cupcakes: 50 kr/st 
Macarons: 20 kr/st 
Cakepops: 35 kr/st 
Minidonuts (bakade, sockertäckta): 30 kr/st  
Minidonuts (bakade, kristyrtäckta): 35 kr/st  
Donuts (bakade, sockertäckta): 40 kr/st  
Donuts (bakade, kristyrtäckta): 45 kr/st  
Donuts (friterade, sockertäckta): 40 kr/st  
Figurkakor: fr 40 kr/st  
Tartletter (ca 4 cm i diameter): 35 kr/st  
Allergianpassning: +5 kr/bakelse 

Generella rekommendationer antal/pers: 
2 olika bakelser: 1-1,25 st per bakelse och person  
3 olika bakelser: 0,75-1 st per bakelse och person  
4 olika bakelser: 0,5-0,75 st per bakelse och person  


