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Tortai
KAINININKAS

A

2

B

KATEGORIJA

KATEGORIJA

PUOŠIMO KAINA NUO 10€/KG

PUOŠIMO KAINA NUO 12€/KG

Mažiausias užsakomo torto svoris nuo 3 kg (be puošimo elementų). 1-3 lipdytos figūrėlės, išspaustos
cukraus masės formos (plokščios figūrėlės), šokolado dekoras, kelių skirtingų spalvų kremai.

Mažiausias užsakomo torto svoris nuo 2 kg be (puošimo elementų).

A1

Pasirinktos spalvos kremas
su faktūra

A2

Pasirinktos spalvos kremas
su faktūra

A3

Pasirinktos spalvos kremas
su faktūra

A4

Pasirinktas kremas
+ gėlių kaina

A5

Pasirinktas kremas
+ gėlių kaina

A6

Pasirinktas kremas
+ gėlių kaina

A7

Pasirinktas kremas
+ uogų kaina

A8

„Nude“ puošimas
+ uogų kaina

A9

Pasirinktas kremas +
20€ valgomas paveikslėlis/
nuotrauka/ logotipas

B1

Cukraus masės
plokščios figūrėlės

B2

Cukraus masės plokščios
figūrėlės, užrašas

B3

Rankomis lipdytos
figūrėlės, užrašas

B4

Cukraus masės
plokščios figūrėlės

B5

Cukraus masės plokščios
figūrėlės, ledinukai

B6

Rankomis lipdyta figūrėlė,
cukraus masės plokščios
figūrėlės

B7

Rankomis lipdytos
figūrėlės, užrašas

B8

Rankomis lipdyta figūrėlė,
spalvoto kremo dekoras

B9

Rankomis lipdyta
figūrėlė, užrašas

Galutinė kaina vertinama individualiai
Proginių tortų užsakymai priimami ne vėliau prieš 5 dienas.
Dėl individualaus torto puošimo susisiekti:
Vilniuje pardavimaivilnius@monami.lt
Kaune pardavimaikaunas@monami.lt
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Prašom pasirinkti tortus pagal jų numeraciją.
Kainoraštyje pateiktos tik puošimo kainos už kilogramą,
kuri pridedama prie pasirinktos rūšies torto kainos.

Galutinė kaina vertinama individualiai
Užstatas veidrodinio padėklo - 30€,
užstatas daugiaaukščio torto stovo – 80€

Transporto išlaidos/skirtas atšaldytai produkcijai/
už km – 0,80€

Užrašo (cukrinė masė) 1 simbolio kaina 0,5€
Avansas - bendros torto sumos – 50%

Gyvų gėlių parinkimas ir paieška/paslauga –
15€ + kaina už pačias gėles

Viena figūrėlė, smulki dekoracija
ant standartinio puošimo torto nuo 8€
Visi kiti klausimai
derinami individualiai
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B

B

KATEGORIJA

KATEGORIJA

PUOŠIMO KAINA NUO 12€/KG

Mažiausias užsakomo torto svoris nuo 3 kg (be puošimo elementų). 1-3 lipdytos figūrėlės, išspaustos cukraus masės formos
(plokščios figūrėlės), šokolado dekoras, kelių skirtingų spalvų kremai.

B10

B13

B16

Nesudėtingos rankomis
lipdytos figūrėlės, užrašas

Rankomis lipdytos
figūrėlės, užrašas

Cukraus masės
plokščios figūrėlės

B11

B14

B17

Rankomis lipdytos
figūrėlės, kelių spalvų
kremai

Rankomis lipdytos
figūrėlės, užrašas

B12

B15

Cukraus masės
plokščios figūrėlės

B18

PUOŠIMO KAINA NUO 12€/KG

Mažiausias užsakomo torto svoris nuo 3 kg (be puošimo elementų). 1-3 lipdytos figūrėlės, išspaustos
cukraus masės formos (plokščios figūrėlės), šokolado dekoras, kelių skirtingų spalvų kremai.

Rankomis lipdytos
figūrėlės, kelių spalvų
kremai

B19

Nude puošimas, cukraus
masės figūrėlė

B20

Kelių spalvų kremai,
šokolado dekoras,
šviežios uogos

B21

Nude puošimas,
šokolado dekoras

B22

Marmuro efekto kremas +
pasirinktų gėlių kaina

Kelių spalvų
sviestiniai kremai

Cukraus masės
plokščios figūrėlės

Galutinė kaina vertinama individualiai
Proginių tortų užsakymai priimami ne vėliau prieš 5 dienas.
Dėl individualaus torto puošimo susisiekti:
Vilniuje pardavimaivilnius@monami.lt
Kaune pardavimaikaunas@monami.lt
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Prašom pasirinkti tortus pagal jų numeraciją.
Kainoraštyje pateiktos tik puošimo kainos už kilogramą,
kuri pridedama prie pasirinktos rūšies torto kainos.

Galutinė kaina vertinama individualiai
Užstatas veidrodinio padėklo - 30€,
užstatas daugiaaukščio torto stovo – 80€

Transporto išlaidos/skirtas atšaldytai produkcijai/
už km – 0,80€

Užrašo (cukrinė masė) 1 simbolio kaina 0,5€
Avansas - bendros torto sumos – 50%

Gyvų gėlių parinkimas ir paieška/paslauga –
15€ + kaina už pačias gėles

Viena figūrėlė, smulki dekoracija
ant standartinio puošimo torto nuo 8€
Visi kiti klausimai
derinami individualiai

C

6

C

KATEGORIJA

7

KATEGORIJA

PUOŠIMO KAINA NUO 15€/KG

PUOŠIMO KAINA NUO 15€/KG

Mažiausias užsakomo torto svoris nuo 3 kg (be puošimo elementų). Figūriniai tortai, sudėtingos 1-3 rankomis lipdytos
figūrėlės, smulkios išspaustos cukraus masės figūrėlės, daug smulkių detalių.

Mažiausias užsakomo torto svoris nuo 3 kg (be puošimo elementų). Figūriniai tortai, sudėtingos 1-3 rankomis lipdytos
figūrėlės, smulkios išspaustos cukraus masės figūrėlės, daug smulkių detalių.

C1

Cukraus masės plokščios
figūrėlės, rankomis lipdytos
figūrėlės
+8 € PAPILDOMA FIGŪRĖLĖ

C2

Rankomis lipdytos
figūrėlės, cukraus masės
plokščios figūrėlės

C3

Cukraus masės plokščios
figūrėlės, daug smulkių,
tikslių, sudėtingų detalių

C10

Rankomis lipdytos figūrėlės,
cukraus masės plokščios
figūrėlės, užrašas

C11

Rankomis lipdytos figūrėlės,
cukraus masės plokščios
figūrėlės, užrašas

C12

Forminis tortas su
smulkiomis detalėmis,
užrašu

C4

Rankomis lipdytos figūrėlės,
cukraus masės plokščios
figūrėlės, specialios formos
meduoliai

C5

Užrašas, rankomis lipdytos
figūrėlės
+ 16€ PAPILDOMOS
FIGŪRĖLĖS

C6

Rankomis lipdytos figūrėlės,
cukraus masės plokščios
figūrėlės, specialios formos
meduoliai

C13

Rankomis lipdytos sudėtingos
figūrėlės + 8 vnt. x 8€ = 64€
papildomos figūrėlės

C14

Rankomis lipdytos
sudėtingos figūrėlės

C15

Forminis tortas, daug
smulkių sudėtingų detalių

Specialios formos meduoliai su
valgomais paveikslėliais, daug
sudėtingų mažųdetalių +
valgomų paveikslėlių kaina

C8

Cukraus masės figūrėlės,
daug sudėtingų mažų
detalių

C9

Rankomis lipdytos
figūrėlės, daug sudėtingų
mažų detalių

C16

C17

Labai daug smulkių
detalių, rankomis
lipdytos figūrėlės, užrašas

C18

Forminis tortas,
užrašas

C7
VIP

20€/KG

VIP

VIP

20€/KG

Labai daug smulkių detalių,
rankomis lipdytos figūrėlės

20€/KG

Galutinė kaina vertinama individualiai

Proginių tortų užsakymai priimami ne vėliau prieš 5 dienas.
Dėl individualaus torto puošimo susisiekti:
Vilniuje pardavimaivilnius@monami.lt
Kaune pardavimaikaunas@monami.lt

Prašom pasirinkti tortus pagal jų numeraciją.
Kainoraštyje pateiktos tik puošimo kainos už kilogramą,
kuri pridedama prie pasirinktos rūšies torto kainos.

VIP

20€/KG

Galutinė kaina vertinama individualiai
Užstatas veidrodinio padėklo - 30€,
užstatas daugiaaukščio torto stovo – 80€

Transporto išlaidos/skirtas atšaldytai produkcijai/
už km – 0,80€

Užrašo (cukrinė masė) 1 simbolio kaina 0,5€
Avansas - bendros torto sumos – 50%

Gyvų gėlių parinkimas ir paieška/paslauga –
15€ + kaina už pačias gėles

Viena figūrėlė, smulki dekoracija
ant standartinio puošimo torto nuo 8€
Visi kiti klausimai
derinami individualiai

C

8

D

KATEGORIJA

KATEGORIJA

PUOŠIMO KAINA NUO 15€/KG

Mažiausias užsakomo torto svoris nuo 3 kg (be puošimo elementų). Figūriniai tortai, sudėtingos 1-3 rankomis lipdytos
figūrėlės, smulkios išspaustos cukraus masės figūrėlės, daug smulkių detalių.

SUDĖTINGO PUOŠIMO TORTAI

Kiekvienam užsakymui kaina derinama individualiai
Mažiausias užsakomo torto svoris nuo 8 kg (be puošimo elementų), užsakant mažesnio svorio tortą, kaina skaičiuojama už 8 kg.

D1
C19
VIP

Daug smulkių detalių,
rankomis lipdytos
sudėtingos gėlės

C20

20€/KG

Rankomis lipdytos
figūrėlės, cukraus masės
plokščios figūrėlės,
užrašas

C21

Sudėtingos, rankomis lipdytos
gėlės, cukraus masės plokščios
figūrėlės

D2

45€/KG

Rankomis lipdytos
sudėtingos figūrėlės

D4

Daug smulkių, kruopščių detalių,
rankomis lipdytos sudėtingos
gėlės, detalizuotos cukraus
masės plokščios figūrėlės

D5

Rankomis lipdytos
figūrėlės, daug sudėtingų
mažų detalių, užrašas

C23

Daug smulkių detalių,
kelių spalvų kremai,
cukraus masės
plokščios figūrėlės

C24
VIP

45€/KG

Rankomis lipdytos
sudėtingos figūrėlės,
daug smulkių detalių

D3

Detalizuotos cukraus masės
plokščios figūrėlės, rankomis
lipdyta sudėtinga gėlės figūra

45€/KG

D6

Sudėtingos, rankomis
lipdytos gėlės, cukraus
masės plokščios figūrėlės

30€/KG

Rankomis lipdytos
sudėtingos gėlės

20€/KG

D7

Labai daug smukių sudėtingų
figūrėlių + gyvų gėlių kaina

30€/KG
Galutinė kaina vertinama individualiai
Proginių tortų užsakymai priimami ne vėliau prieš 5 dienas.
Dėl individualaus torto puošimo susisiekti:
Vilniuje pardavimaivilnius@monami.lt
Kaune pardavimaikaunas@monami.lt

Cukraus masė su kruopščia
faktūra, aukso spalvos dekoras

25€/KG

45€/KG

C22
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Prašom pasirinkti tortus pagal jų numeraciją.
Kainoraštyje pateiktos tik puošimo kainos už kilogramą,
kuri pridedama prie pasirinktos rūšies torto kainos.

D8

Sudėtingos, rankomis
lipdytos gėlės, cukraus
masės plokščios figūrėlės

30€/KG

D9

Derinamas spalvotas kremas,
aukso/ sidabro spalvos detalės
+ pasirinktų gėlių kaina

25€/KG

Galutinė kaina vertinama individualiai
Užstatas veidrodinio padėklo- 30€,
užstatas daugiaaukščio torto stovo – 80€

Transporto išlaidos/skirtas atšaldytai produkcijai/
už km – 0,80€

Užrašo (cukrinė masė) 1 simbolio kaina 0,5€
Avansas - bendros torto sumos – 50%

Gyvų gėlių parinkimas ir paieška/paslauga –
15€ + kaina už pačias gėles

Viena figūrėlė, smulki dekoracija
ant standartinio puošimo torto nuo 8€
Visi kiti klausimai
derinami individualiai

10
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Standartinio
PUOŠIMO

Standartinio

T O R TA I

PUOŠIMO

T O R TA I

Citrininiai jausmai

Švelnusis kokosas

Voveraitė

Karališkas

Šokoladinis triufelinis

Mascarpone

26.99 €/KG

23.99 €/KG

22.99 €/KG

24.99 €/KG

26.99 €/KG

26.99 €/KG

Braškinė vasara

Panelė vyšnia

Uogų gaiva

Pasakiškas

Napoleonas

Traškusis lazdynas

26.99 €/KG

27.99 €/KG

24.99 €/KG

24.99 €/KG

23.99 €/KG

26.99 €/KG

Linksmasis serbentas

Išdykusios pistacijos

Šokoladinis Napoleonas

Medutis

Aguonų viliotinis

Griliažas karamelėje

25.99 €/KG

29.99 €/KG

23.99 €/KG

21.99 €/KG

25.99 €/KG

24.99 €/KG

Galutinė kaina vertinama individualiai
Proginių tortų užsakymai priimami ne vėliau prieš 5 dienas.
Dėl individualaus torto puošimo susisiekti:
Vilniuje pardavimaivilnius@monami.lt
Kaune pardavimaikaunas@monami.lt

Prašom pasirinkti tortus pagal jų numeraciją.
Kainoraštyje pateiktos tik puošimo kainos už kilogramą,
kuri pridedama prie pasirinktos rūšies torto kainos.

Galutinė kaina vertinama individualiai
Užstatas veidrodinio padėklo- 30€,
užstatas daugiaaukščio torto stovo – 80€

Transporto išlaidos/skirtas atšaldytai produkcijai/
už km – 0,80€

Užrašo (cukrinė masė) 1 simbolio kaina 0,5€
Avansas - bendros torto sumos – 50%

Gyvų gėlių parinkimas ir paieška/paslauga –
15€ + kaina už pačias gėles

Viena figūrėlė, smulki dekoracija
ant standartinio puošimo torto nuo 8€
Visi kiti klausimai
derinami individualiai
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Šventinė duona

Didžiuojamės puoselėdami ypatingas duonos kepimo tradicijas ir galėdami Jūsų šventėms pasiūlyti aukščiausios
kokybės, natūralaus raugo proginę duoną. Mūsų meistrai ją kepa ilgai ir lėtai, kiekvieną kepalėlį kruopščiai išpuošdami
šventinėmis pynėmis bei rugių varpomis. Šventinę duoną kepame dviejų rūšių: Borodino – puoštą kalendros sėklomis bei
Tikrąją Močiutės duoną – puoštą kmynais.

DUONOS SVORIS
~1,5 KG

KAINA
19.99€

ŠVENTINĖS DUONOS UŽSAK YMAI PRIIMAMI
NE VĖLIAU KAIP PRIEŠ 3 DIENAS

Skanėstai
ŠVENTINIŲ UŽKANDŽIŲ
K ATA LO GA S
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Desertai

15

DESERTAS INDELYJE
Kiekvienas deserto sluoksnis ypač apgalvotas ir puikiai derantis su kitais, sukuriantis tikrą harmoniją. Citrusiniame
deserte susijungia citrinų bei mangų kremų darna su mascarponės sūrio sluoksniais. Braškinis desertas pakerės
uogų mėgėjus - čia susitinka vanilinis kremas, raudonųjų uogų traškutis bei naminė braškinė uogienė.

MACARONS

Legendiniai prancūziški, burnoje tirpstantys morenginiai - migdoliniai sausainėliai,
kepami su migdolų miltais ir gardinami puriu kremo įdaru.

pistacijų

pasiflorų ir apelsinų

pistacijų

kapučino

braškių ir aviečių

juodujų serbentų

juodųjų serbentų ir

juodojo šokolado
ir apelsinų

1 €/ VNT.

Citrininis

Braškinis

4.99 €/ VNT.

KEKSIUKAI SU SŪRIO KREMU
Elegantiški ir nepaprastai puošnūs trijų rinktinių skonių keksiukai su taip mėgiamu
sviestiniu arba mascarponės sūriu kremu. Klasikinis šokoladinis su migdolų drožlėmis,
kerintis pistacijų riešutų bei mėgstantiems gaiviau - vanilinis su vyšniomis.

MARONI SAUSAINĖLIAI
Itališki marcipaniai sausainėliai su nepaprastai sodriu
šokolado pertepimu.

39 €/KG

Šokoladinis

Pistacijų

2.90 €/ VNT.

Vanilinis su vyšniomis
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Desertai
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MINI KANELĖS

TARTALETĖ

Prancūzijos virtuvės klasika tapęs desertas, kurio minkštą ir purų kremą gaubia tamsi karamelizuota plutelė.
Ieškantiems netradicinių skonių siūlome rinktis šiuos pyragėlius aplietus juodu ar kapučino šokoladu.

Meilė nuo pirmo kąsnelio!
Nepaprastai kontrastingos skonių tekstūros taip puikiai derančios kartu ir nunešančios iki padebesių. Trapų
sviestinės tešlos pagrindą, kepamą su migdolų miltais bei uogų traškučiais gaubia purus ir lengvas maskarponės
sūrio kremas, o galutinius pojūčių taškus sudėlioja gaivios sodo uogos.

Minimalus užsakymo kiekis 18 vnt.

0.49 €/ VNT

Su juoduoju šokoladu

0.7 €/ VNT.

Su kapučino šokoladu 0.7

€/ VNT.

MINI EKLERAI

2.5 €/ VNT.

TINGINYS

Populiarieji MonAmi eklerai nuo šiol ir Jūsų šventėms. Nedideli, vos keleto kąsnių plikytos tešlos
pyragaičiai, kepami su spelta miltais bei gardinami puriu grietinėlės arba plikytu sviestiniu kremu.

Su romu

Šokoladiniai

Pistaciniai

Vaniliniai

Karameliniai

Avietiniai

Gardusis, Lietuvoje nuo seno taip pamėgtas klasikinis desertas – tinginys. Būtent „Mon Ami“ tinginio gabalėliuose slypi gardžioji naminė
karamelė, sodrus belgiškas šokoladas ir žinoma trapūs mūsų pačių kepti sausainėliai, sukuriantys tikrą tekstūrų žaismą!

1.49 €/ VNT.

5.99 €/250 G

MINI PAVLOVA

PYRAGAIČIAI GRYBUKAI

Grakštus lyg balerina, lengvas lyg vasaros debesėlis - šis morengo desertas akimirksniu taps daugelio numylėtu. Gausus maskarponės
sūrio kremas, įsitaisęs apsuptyje trapaus morengo ir pagardintas šviežiomis sodo braškėmis - lyg sustabdyta vasaros akimirka!

Grybukuose slypi puri sviestinė tešla, primenanti šakotį, apgaubta prabangiu
belgišku šokoladu. O kepame juos tikroje, autentiškoje keptuvėje!

1.99 €/ VNT.

6.99 €/200 G
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Traškučiai

MINI K YŠAI
Burnoje tirpstantis, puošnus, trapios sviestinės tešlos skanėstas su įvairiais
daržovių, paukštienos ar žuvies įdarais. Prancūziškai paprasta ir stilinga!

BRUSKETA

Traškūs duonos trapučiai, pagardinti prieskoniais, puikiai tinkami ruošti nedideles
užkandėles ar ragauti vienas su salotomis ar užtepėlėmis.

Su daržovėmis
Su pievagrybiais ir
daržovėmis

Su pelėsiniu sūriu ir
raudonėliu
Su brokoliais ir ožkos sūriu

Su kalakutiena ir daržovėmis

Su voveraitėm ir lašiša

Su lašiša ir špinatais

Su šamu ir daržovėmis

Su šonine ir špinatais

Su šamu ir miško grybais

1.49 €/ VNT.

Su aitriąja paprika

Su raudonėliu

Su rozmarinu

3.29 €/100 G

MINI KRUASANAS
Tobulas užkandis, kuriam abejingų lieka nedaug! Sviestinis kruasanas, pagardintas aukščiausios kokybės
vytintu ar mocarelos sūriu, šviežiais pomidorais bei mūsų gamybos padažu.

SĖKLŲ TRAŠKIAI
Traškūs duonos trapučiai, pagardinti prieskoniais, puikiai tinkami ruošti nedideles
užkandėles ar ragauti vienas su salotomis ar užtepėlėmis.

Su vytintu kumpiu, sūriu ir pomidorais

Su mocarelos sūriu ir pomidorais

Su šviežiu česnaku

1.49 €/ VNT.

16.99 €/KG

MINI SVIESTINIAI SLUOKSNELIAI
Nedideli pyragėliai, kepami su sluoksniuota sviestine tešla, kuri gaubia
nepaprastai mėgiamus sūrius ar saldžius įdarus.

Su plėšyta kalakutiena

Su vyšniom ir varške

Su šonine ir pomidorais

Su obuoliais ir karamelizuotais riešutais

1.49 €/ VNT.

Su šviežiu česnaku ir kietuoju sūriu

17.99 €/KG

GRISSINI L AZDELĖS
Lazdeles kepame tik su tikru pienu, be vandens! Kiekviena lazdelė kočiojama rankomis kol tampa plona ir
grakšti. Puikiai tinka ragauti su sūriu, užtepėlėmis, vytintu kumpiu ar kaip tik sugalvosite.

Klasikinės

Su linų sėmenimis

4.99 €/240 G

Su alyvuogėmis

3.29 €/180 G

Su džiovintais pomidorais

Užtepėlės

Gurmaniškas skonis akimirksniu! Užtepėlės puikiai tinka ragauti su grissini
lazdelėmis, brusketomis ar Jūsų mėgiama duonele – tik tepk ir skanauk!

Ožkos sūrio užkandėlė su
kedrinėmis pinijomis

Užtepėlė su tunu ir pomidorais

Užtepėlė su tunu ir kaparėliais

6.99 €/ VNT.

6.99 €/ VNT.

6.99 €/ VNT.

Saulėje džiovintų pomidorų ir
kietojo sūrio

Ožkos sūrio ir pesto padažo

Užtepėlė „Žaliasis sviestas“

5.99 €/ VNT.

5.99 €/ VNT.

4.99 €/ VNT.

