
Unika, designade tårtor, cupcakes och dessertbord 

När ni bokar Er bröllopstårta hos oss kan ni känna er 
trygga med att vi lägger största personliga omsorg på att 
just Er tårta blir en succé. 

Vill ni boka in en konsultation med prov-smakning? 
Inför ert besök inspireras vi gärna av bilder ni tycker om, 
inbjudan eller den stil av klänning och blomster ni valt. 
En konsultation kan ni boka både vardagar 9-15 (350:-) 
eller helger (500:-), helt beroende på vad som passar er 
bäst.

Oavsett om ni besöker oss på en konsultation eller 
beställer via mail eller telefon, skapar vi en gemensam 
vision av er tårta – och verkställer den!

Alla Tårtstugans bakverk är exklusiva, unika och goda! 
Vi använder äkta råvaror, svenskt smör och grädde, 
riktiga bär, vanilj och choklad av högsta kvalitet. 

När ni beställer en tårta från oss får ni inte bara ett 
konstverk som pryder Er dag, utan en smaksensation 
också!

Välkomna att inspireras av bilderna på: 
www.tartstugan.se 

Eller skicka er förfrågan till: 
karin@tartstugan.se

Priser bröllopstårta

Nivå 1 - 69:-/bit
Släta en-våningstårtor med kantband. Passar till 
exempel när ni vill dekorera själva med färska 
blommor. 

Nivå 2 - 79:-/bit 
Staplade tårtor, spacklade med marängsmörkräm, 
dekorerade med färska bär eller om ni önskar att vi 
fäster era färska blommor i samband med leverans.

Nivå 3 - 89:-/bit 
Staplade, täckta, tårtor med enstaka byggda 
sockerblommor, färska blommor eller detaljerat 
kantarbete. Mönstrade naked cakes dekorerade med 
bär och/eller era färska blommor.

Nivå 4 - 99:-/bit 
Staplade tårtor med fler byggda sockerblommor 
(rosor, pioner, orkidéer) eller avancerad kantdekor.

Nivå 5 - från 109:-/bit 
Avancerad kantdekor (spritsarbeten, monogram, 
brushed embroidery, volanger) eller hela fall av 
sockerblommor.

För bildexempel på de olika prisnivåerna, besök gärna 
www.tartstugan.se 

Personlig service 
– från förfrågan till leverens



• Norrtälje/Roslagen: startkostnad 250:-, därefter 15:-/
km enkel väg

• Uppsala: 850:-
• Stockholm norrort (Täby, Vaxholm, Solna): 1 000:-
• Stockholm innanför tullarna: 1 500:-

Vid beställning av tårtor där era färska blommor ska fästas, 
görs det i samband med leverans. Vi levererar i stadiga 
kylboxar, vilka även kan lånas för förvaring fram till 
servering. Kylboxen återlämnas sedan inom 5 dagar efter 
bröllopet.

När ni beställer dessertbord ingår lån av fat
och kupoler utan kostnad. Detsamma gäller vid beställning 
av bröllopstårta som monteras på ställning. Ställningar och 
fat återlämnas i ursprungligt skick inom 5 dagar efter 
festen. 

Upphämtning sker i vår lokal: 
Tomta-ekevägen 112
761 75 Norrtälje

Leverans 
Er tårta kan hämtas upp i Tårtstugan, men vi kan också 
leverera den direkt till Er festlokal. Kostnad för leverans:

Möhippa eller svensexa
Planerar ni möhippa eller svensexa? I Tårtstugan 
ordnar vi aktiviteter anpassade efter era önskemål. Vi 
föreslår exempelvis följande paket:

Wedding cookies
Tidsåtgång: ca 1,5 h  Kostnad: 345:-
Prova på att täcka och dekorera bröllopskakor på temat 
”Bride and Groom”. 

Cupcakedekoration
Tidsåtgång: ca 2 h  Kostnad: 395:-
Prova på att fylla, täcka och dekorera cupcakes 
tillsammans. Vi lär oss de grundläggande teknikerna och 
provar på att skapa enkla dekorationer i sockermassa. 

Tårtdekoration
Tidsåtgång: ca 4 h  Kostnad: 645:-
Prova på att täcka och dekorera snygga (och goda!) 
tårtor. Vi lär oss de grundläggande teknikerna för att 
täcka och dekorera tårtor. Vi provar också på att skapa 
enkla blommor av sockermassa och tips på tårtdesign.

FAQ – bröllopstårtor
Hur långt i förväg bör man beställa sin bröllopstårta? 
Minst 1-2 månader i förväg, men planerar man bröllop 
under senare delen av maj, i juni, juli eller augusti behöver 
man ofta vara ute i god tid, så gärna 4-6 månader före 
bröllopet.  

Måste man boka konsultation? 
Nej, oftast kan vi sköta all kontakt via mail och telefon, 
men känner man sig osäker på vilka smaker man vill ha i 
sin tårta eller helt enkelt vill träffas för att bolla tankar och 
ideér rekommenderar vi att man bokar in en konsultation.

Hur vet jag vad min tårta kommer att kosta? 
Utifrån Er beskrivning av vad ni önskar Er, skriver vi 
samman en offert som tydligt redogör för hur tårtan 
kommer att se ut, vilka smaker den kommer att ha och vad 
priset per bit är. Sedan justeras priset efter ert antal gäster 
(antal bitar), vilket fastställs ca 4 veckor före bröllopet. 

Mer frågor? Skicka dem gärna till: 
karin@tartstugan.se




