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Kaip nustebinti išpuoselėtą ir išlepintą skonį? Taip, tai buvo rimtas iššūkis.
Kaip visada pradėjome nuo esmės – tradicijų puoselėjimo

ir aukščiausios kokybės.

„Mon Ami“ tortai yra tobulas tradicinės konditerijos pavyzdys. Įdomios,
labai skirtingos ir įvairios sluoksnių tekstūros, stiprūs ir sodrūs skoniai,
tobulai suderinta kiekvieno torto visuma, pojūčiais nunešanti svajonių,

prisiminimų ar naujų išgyvenimų link... Mūsų tikslas – kad skoniai
džiugintų ir stebintų nuo pat pirmojo kąsnio, kad norėtųsi šių tortų visomis

progomis ar tiesiog prie rytinės kavos...

Kiekvieno torto gamyba – vis kitokia, kruopšti ir kurianti savas istorijas.
Vieno torto pasižymi skirtintų sluoksnių struktūrų gausa. C� ia ir minkštutis

biskvitas, ir traškus lakštas ar sluoksnelis, čia ir klampus kremas, žaismingas 
marcipanas, netikėtai smagus traškėjimas – daugybė stebinančių pojūčių
viename torte! Kitas išsiskiria prabangiu ir subtiliu kremu, ir tik šeštasis
pojūtis gali išduoti, kiek buvo dirbta, norint išgauti lengvą, gardų kremą,

primenantį švelnius kokosinių ledų akcentus... Kiekvienas sviestinis
lakštelis iškočiotas mūsų meistrų rankomis, nes tiesiog nėra tokių mašinų,
kurios padarytų jį tokį plonytį. Kiekvieno torto skonis dailinamas tol, kol

jau nebeįmanoma padaryti dar geriau. Mūsų tortų šeima ypač gausi ir
įvairių skonių, galime pasiūlyti tortų net pačiam išrankiausiam. Kviečiam

paragauti ir išsirinkti tik Jums tinkamą skonių derinį. 

Visada žinojome ir turėjome aiškią viziją, kuo pasižymėsime: savo nuosekliu
požiūriu, garbingumu, pagarba ir sąžiningumu.





29.99 €/KG

Citrininiai	jausmai
25.99 €/KG

Švelnusis	kokosas
25.99 €/KG

Voveraitė

29.99 €/KG

Braškinė	vasara
29.99 €/KG

Panelė	vyšnia
26.99 €/KG

Uogų	gaiva

31.99 €/KG

Šilkiniai	tropikai
31.99 €/KG

Laimingi	pasi�lorai

Standartinio
P U O Š I M O TO RTA I
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43.99 €/KG

Šokoladinis	baronas

31.99 €/KG

Duetas



25.99 €/KG

Šokoladinis	Napoleonas

26.99 €/KG

Karališkas
31.99 €/KG

Šokoladinis	triufelinis
29.99 €/KG

Maskarponė

26.99 €/KG

Pasakiškas
26.99 €/KG

Napoleonas
31.99 €/KG

Traškusis	lazdynas

27.99 €/KG

Aguonų	viliotinis
26.99 €/KG

Griliažas	karamelėje

24.99 €/KG

Medutis

Standartinio
P U O Š I M O TO RTA I
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33.99 €/KG

Išdykusios	pistacijos
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PUOŠIMO KAINA NUO 10 €/KG
Mažiausias užsakomo torto svoris nuo 2 kg be (puošimo elementų).

Pasirinktos spalvos 
kremas su faktūra

A1 Pasirinktos spalvos 
kremas su faktūra

A2 Pasirinktos spalvos 
kremas su faktūra

A3

Pasirinktas kremas
+ uogų kaina

A4 Pasirinktas kremas
+ uogų kaina

A5 Pasirinktas kremas 
+ uogų kaina

A6

Pasirinktas kremas
+ uogų kaina

A7 „Nude“ puošimas
+ uogų kaina

A8 Pasirinktas kremas 
+ 20 € valgomas 
paveikslėlis /
nuotrauka / logotipas

A9

Proginių	tortų	užsakymai	priimami	ne	vėliau	kaip	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
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PUOŠIMO KAINA NUO 12 €/KG
Mažiausias užsakomo torto svoris nuo 3 kg be (puošimo elementų). 1-3 lipdytos �igurėlės,

išpjaustytos cukraus masės formos (plokščios �igurėlės), šokolado dekoras, kelių skirtingų spalvų kremai.

Cukraus masės
plokščios �igūrėlės

B1 Cukraus masės plokščios
�igūrėlės, užrašas

B2 Rankomis lipdytos
�igūrėlės, smulkios
detalės

B3

Cukraus masės
plokščios �igūrėlės

B4 Cukraus masės plokščios
�igūrėlės, ledinukai, užrašas

B5 Rankomis lipdyta
�igūrėlė, cukraus masės 
plokščios �igūrėlės

B6

Rankomis lipdytos
�igūrėlės, užrašas

B7 Rankomis lipdyta �igūrėlė,
spalvoto kremo dekoras

B8 Rankomis lipdytos
�igūrėlės, smulkios 
detalės

B9

Galutinė kaina vertinama individualiai

Užstatas veidrodinio padėklo 30 €. Užstatas daugiaaukščio torto stovo 80 €.
Pristatymo kaina, vežant transporto priemone su temperatūriniu rėžimu – 1 €/km. Minimali suma 10 €. 

Užrašo (cukrinė masė) 1 simbolio kaina 0,50 €. Avansas - bendros torto sumos 50%. 
Gyvų gėlių parinkimas ir paieška / paslauga 15 € + kaina už pačias gėles.

Viena �igūrėlė, smulki dekoracija ant standartinio puošimo torto 8 €. Visi kiti klausimai derinami individualiai. 



Rankomis lipdytos 
�igūrėlės, kelių spalvų 
kremai

B12
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PUOŠIMO KAINA NUO 12 €/KG
Mažiausias užsakomo torto svoris nuo 3 kg be (puošimo elementų). 1-3 lipdytos �igurėlės,

išpjaustytos cukraus masės formos (plokščios �igurėlės), šokolado dekoras, kelių skirtingų spalvų kremai.

Cukraus masės
plokščios �igūrėlės

B18

Nesudėtingos rankomis
lipdytos �igūrėlės, užrašas

B10 Rankomis lipdytos 
�igūrėlės, kelių spalvų
kremai

B11

Rankomis lipdytos
�igūrėlės, užrašas

B13 Rankomis lipdytos
�igūrėlės, užrašas

B14 Kelių spalvų
sviestiniai kremai

B15

Cukraus masės
plokščios �igūrėlės

B16 Cukraus masės
plokščios �igūrėlės

B17

Proginių	tortų	užsakymai	priimami	ne	vėliau	kaip	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
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PUOŠIMO KAINA NUO 12 €/KG
Mažiausias užsakomo torto svoris nuo 3 kg be (puošimo elementų). 1-3 lipdytos �igurėlės,

išpjaustytos cukraus masės formos (plokščios �igurėlės), šokolado dekoras, kelių skirtingų spalvų kremai.

„Nude“ puošimas, cukraus
masės �igūrėlė

B19 Kelių spalvų kremai,
šokolado dekoras, 
šviežios uogos

B20

„Nude“ puošimas,
šokolado dekoras

B21 Marmuro efekto kremas
+ pasirinktų gėlių kaina 

B22

Galutinė kaina vertinama individualiai

Užstatas veidrodinio padėklo 30 €. Užstatas daugiaaukščio torto stovo 80 €.
Pristatymo kaina, vežant transporto priemone su temperatūriniu rėžimu – 1 €/km. Minimali suma 10 €. 

Užrašo (cukrinė masė) 1 simbolio kaina 0,50 €. Avansas - bendros torto sumos 50%. 
Gyvų gėlių parinkimas ir paieška / paslauga 15 € + kaina už pačias gėles.

Viena �igūrėlė, smulki dekoracija ant standartinio puošimo torto 8 €. Visi kiti klausimai derinami individualiai. 



C
K AT EG O R I J A

8

PUOŠIMO KAINA NUO 15 €/KG

Cukraus masės plokščios
�igūrėlės, rankomis lipdytos
�igūrėlės 

C1 Rankomis lipdytos
�igūrėlės, cukraus masės
plokščios �igūrėlės

C2 Cukraus masės plokščios
�igūrėlės, daug smulkių,
tikslių, sudėtingų detalių

C3

Rankomis lipdytos �igūrėlės,
cukraus masės plokščios
�igūrėlės, specialios formos
meduoliai

C4 Užrašas, rankomis lipdytos
�igūrėlės 

C5 Rankomis lipdytos
�igūrėlės

C6

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

C7 Rankomis lipdytos �igūrėlės,
daug smulkių detalių,
užrašas

C8 Rankomis lipdytos
�igūrėlės, daug sudėtingų
mažų detalių

C9

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

20.00 €/KG

8.00 € PAPILDOMA FIGŪRĖLĖ

16.00 € PAPILDOMOS FIGŪRĖLĖS

Proginių	tortų	užsakymai	priimami	ne	vėliau	kaip	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
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PUOŠIMO KAINA NUO 15 €/KG
Mažiausias užsakomo torto svoris nuo 3 kg be (puošimo elementų). Figūriniai tortai, 1-3 rankomis

lipdytos �igūrėlės, smulkios išspaustos cukraus masės �igūrėlės, daug smulkių detalių.

Rankomis lipdytos �igūrėlės,
cukraus masės plokščios
�igūrėlės, užrašas 

C10 Rankomis lipdytos
�igūrėlės, cukraus masės
plokščios �igūrėlės, užrašas

C11 Forminis tortas su
smulkiomis detalėmis,
užrašu

C12

Rankomis lipdytos 
sudėtingos �igūrėlės x 8 vnt. 
x 8 € = 64 € papildomos 
�igūrėlės 

C13 Rankomos lipdytos
sudėtingos �igūrėlės 

C14 Forminis tortas, daug
smulkių sudėtingų
detalių

C15

Labai daug smulkių
detalių, rankomis lipdytos
�igūrėlės

C16 Labai daug smulkių
detalių, rankomis lipdytos
�igūrėlės, užrašas

C17 Forminis tortas, užrašasC18

20.00 €/KG

20.00 €/KG

20.00 €/KG

Galutinė kaina vertinama individualiai

Užstatas veidrodinio padėklo 30 €. Užstatas daugiaaukščio torto stovo 80 €.
Pristatymo kaina, vežant transporto priemone su temperatūriniu rėžimu – 1 €/km. Minimali suma 10 €. 

Užrašo (cukrinė masė) 1 simbolio kaina 0,50 €. Avansas - bendros torto sumos 50%. 
Gyvų gėlių parinkimas ir paieška / paslauga 15 € + kaina už pačias gėles.

Viena �igūrėlė, smulki dekoracija ant standartinio puošimo torto 8 €. Visi kiti klausimai derinami individualiai. 
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PUOŠIMO KAINA NUO 15 €/KG

Daug smulkių detalių,
rankomis lipdytos
sudėtingos gėlės

C19 Rankomos lipdytos
�igūrėlės, cukraus masės
plokščios �igūrėlės, 
užrašas

C20 Rankomis lipdytos
sudėtingos �igūrėlės

C21

Daug smulkių detalių,
kelių spalvų kremai,
cukraus masės
plokščios �igūrėlės

C23 Rankomis lipdytos
sudėtingos gėlės

C24

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

20.00 €/KG

20.00 €/KG

C25 Įvairių spalvų
šokoladiniai burbulai

Proginių	tortų	užsakymai	priimami	ne	vėliau	kaip	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



Detalizuotos cukraus masės
plokščios �igūrėlės,
rankomis lipdyta sudėtinga
gėlės �igūra

D9

45.00 €/KG

Sudėtingos, rankomis lipdytos
gėlės, cukraus masės 
plokščios �igūrėlės 

D8

45.00 €/KG

Detalus ir kruopštus
puošimas cukriniais
perlais

D3Sudėtingas cukrinių
detalių dekoras

D2
30.00 €/KG

Smulkios, rankomis lipdytos
iškilios cukraus masės
gėlės

D1

45.00 €/KG
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SUDĖTINGO PUOŠIMO TORTAI
Kiekvienam užsakymui kaina derinama individualiai. Mažiausias užsakomo torto svoris 8 kg (be puošimo elementų).

Užsakant mažesnio svorio tortą, kaina skaičiuojama už 8 kg.

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

D4 Rankomos lipdytos
sudėtingos �igūrėlės,
daug smulkių detalių 

D5 Sudėtingos, rankomis
lipdytos gėlės, cukraus
masės plokščios �igūrėlės

D6

Labai daug smulkių
sudėtingų detalių + gyvų
gėlių kaina

D7

30.00 €/KG

45.00 €/KG

25.00 €/KG 30.00 €/KG

Galutinė kaina vertinama individualiai

Užstatas veidrodinio padėklo 30 €. Užstatas daugiaaukščio torto stovo 80 €.
Pristatymo kaina, vežant transporto priemone su temperatūriniu rėžimu – 1 €/km. Minimali suma 10 €. 

Užrašo (cukrinė masė) 1 simbolio kaina 0,50 €. Avansas - bendros torto sumos 50%. 
Gyvų gėlių parinkimas ir paieška / paslauga 15 € + kaina už pačias gėles.

Viena �igūrėlė, smulki dekoracija ant standartinio puošimo torto 8 €. Visi kiti klausimai derinami individualiai. 



SkanėstaiSkanėstaiSkanėstai
S A L DŽ I O M S ŠV E N Č I Ų A K I M I R KO M S



Desertai
M AC A RO N S

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

Pistacijų	|	Kapučino	|	Juodųjų	serbentų	|	Pasi�lorų	ir	apelsinų	|	Braškių	ir	aviečių	|	
Pistacijų	|	Juodojo	šokolado	ir	apelsinų	1.29 €/VNT.

M A RO N I 

S A U S A I N Ė L I A I

Klasikiniai	tališki	marcipaniniai	
sausainėliai	su	nepaprastai	

sodriu	juodojo	šokolado	pertepimu.

1.00 €/VNT.

D E S E RTA S I N D E LYJ E

Kiekvienas	deserto	sluoksnelis	ypač	
apgalvotas	ir	puikiai	derantis	
su	kitais,	kurie	drauge	sukuria	
nuostabią	skonių	harmoniją.	

Citrusiniame	deserte	susijungia	citrinų	
bei	mangų	kremų	darna	su	

mascarponės	sūrio	elegancija.	
Braškinis	desertas	pakerės	uogų	

mėgėjus	-	čia	susitinka	vanilinis	kremas,	
raudonųjų	uogų	traškutis	

bei	naminė	braškinė	uogienė.

Citrininis			|			Braškinis

3.99 €/VNT.
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Minimalus desertų užsakymo kiekis 10 vnt.



M I N I K A N E L Ė S

Prancūzijos	virtuvės	klasika	tapęs
desertas,	kurio	minkštą	ir	purų	kremą
gaubia	tamsi	karamelizuota	plutelė.

Ieškantiems	netradicinių	skonių	siūlome
rinktis	šiuos	pyragėlius	aplietus

juodu,	kapučino	ar	braškiniu	šokoladu.

0.49 €/VNT.

M I N I E K L E R A I

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

Minimalus	užsakymo	kiekis	18	vnt.

Su	romu	|	Vaniliniai	|	Šokoladiniai	|	Karameliniai	|	Pistaciniai	|	Avietiniai1.49 €/VNT.

Su	juoduoju	šokoladu		|		Su	kapučino	šokoladu0.69 €/VNT.

T I N G I N Y S

Gardusis,	Lietuvoje	nuo	seno	taip	pamėgtas	
klasikinis	desertas	-	tinginys.	

Būtent	„MonAmi“	tinginio	gabalėliuose	
slypi	gardžioji	naminė	karamelė,
sodrus	belgiškas	šokoladas	ir

žinoma	trapūs	mūsų	pačių	kepti	sausainėliai,
sukuriantys	tikrą	tekstūrų	žaismą!

1.99 €/VNT.
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Minimalus desertų užsakymo kiekis 10 vnt.



M I N I PAV LOVA

Grakštus	lyg	balerina,	lengvas	lyg	
vasaros	debesėlis	-	šis	morengo	desertas	

akimirksniu	taps	daugelio	
numylėtiniu.	Gausus	mascarponės	sūrio	

kremas,	įsitaisęs	apsuptyje	
trapaus	morengo	ir	pagardintas	
šviežiomis	sodo	braškėmis	-	

lyg	sustabdyta	vasaros	akimirka!

4.49 €/VNT.

TA RTA L E T Ė

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	
mascarponės	sūrio	kremas,	o	galutinius	pojūčių	taškus	sudėlioja	gaivios	sodo	uogos.

3.99 €/VNT.
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K E K S I U K A I S U S Ū R I O K R E M U

Elegantiški	ir	nepaprastai	puošnūs	trijų	rinktinių	skonių	keksiukai	su	taip	mėgiamu	sviestiniu	arba
mascarponės	sūrio	kremu.	Klasikinis	šokoladinis	su	migdolų	drožlėmis,	kerintis

pistacijų	riešutų	bei	mėgstantiems	gaiviau	-	vanilinis	su	vyšniomis.

Šokoladinis			|			Pistacijų			|			Vanilinis	su	vyšniomis3.49 €/VNT.

Minimalus desertų užsakymo kiekis 10 vnt.



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	kruoščiai	išpuošdami	šventinėmis	pynėmis	bei	rugių	varpomis.
Šventinę	duoną	kepame	dviejų	rūšių:	Borodino	-	puoštą	kalendros	sėklomis	ir

Tikrąją	Močiutės	duoną	-	puoštą	kmynais.

Šventinė du�aŠventinė du�aŠventinė du�a
Šventinės	duonos	užsakymai	priimami	ne	vėliau	kaip	prieš	3	dienas

apie 1,5 KGDuonos	svoris 19.99 €Kaina



M I N I K Y Š A I

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

Su	daržovėmis	|	Su	pievagrybiais	ir	daržovėmis	|	Su	pelėsiniu	sūriu	ir	raudonėliu	|
Su	brokoliais	ir	ožkos	sūriu	|	Su	kalakutiena	ir	daržovėmis	|	Su	lašiša	ir	špinatais	|
Su	šonine	ir	špinatais	|	Su	voveraitėm	ir	lašiša	|	Su	šamu	ir	daržovėmis	|	
Su	šamu	ir	miško	grybais

1.49 €/VNT.

M I N I K R U A S A N A S

Tobulas	užkandis,	kuriam	abejingų	lieka	nedaug!
Sviestinis	kruasanas,	pagardintas	aukščiausios
kokybės	vytintu	ar	mocarelos	sūriu,	šviežiais

pomidorais	bei	mūsų	gamybos	padažu.

1.49 €/VNT.

Su	vytintu	kumpiu,	sūriu	ir	pomidorais	|
Su	mocarelos	sūriu	ir	pomidorais

M I N I SV I E ST I N I A I S L U O K S N E L I A I

Nedideli	pyragėliai,	kepami	su	sluoksniuota	sviestine	tešla,	kuri	gaubia	nepaprastai
mėgiamus	sūrius	ir	saldžius	įdarus.

Su	plėšyta	kalakutiena	|	Su	šonine	ir	pomidorais	|	Su	vyšniom	ir	varške	|
Su	obuoliais	ir	karamelizuotais	riešutais1.49 €/VNT.
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Traškučiai
B R U S K E TA

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

Su	aitriąja	paprika		|		Su	raudonėliu		|		Su	rozmarinu		3.49 €/100 G

S Ė K L Ų

T R A Š K I A I

Traškūs	duonos	trapučiai,	pagardinti	
prieskoniais,	puikiai	tinkami	ruošti	
nedideles	užkandėles	ar	ragauti	

vienas	su	salotomis	ar	užtepėlėmis.

16.99 €/KG

Su	šviežiu	česnaku		

17.99 €/KG

Su	šviežiu	česnaku	ir	kietuoju	sūriu		

G R I S S I N I L A Z D E L Ė S

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.

3.49 €/180 G

Su	alyvuogėmis		|		
Su	džiovintomais	pomidorais		
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6.99 €/VNT.

Ožkos	sūrio	užkandėlė	su
kedrinėmis	pinijomis		

Užtepėlės
Gurmaniškas	skonis	akimirksniu!	Užtepėlės	puikiai	tinka	ragauti	su	grissini	lazdelėmis,

brusketomis	ar	jūsų	mėgiama	duonele	-	tik	tepk	ir	skanauk!

6.99 €/VNT.

Užtepėlė	su	tunu	ir
pomidorais	

6.99 €/VNT.

Užtepėlė	su	tunu	ir
kaparėliais

5.99 €/VNT.

Saulėje	džiovintų	pomidorų
ir	kietojo	sūrio

5.99 €/VNT.

Ožkos	sūrio	ir	
pesto	padažo

4.99 €/VNT.

Užtepėlė
„Žaliasis	sviestas“
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Mon Ami, mielas Drauge, mums jau dešimt metų - tiek daug ir taip greitai.
Jau 16 mūsų kepyklėlių ir parduotuvių, jose linksmai dūzgia virš 100 kepėjų ir pardavėjų, 

kasdien pasiūlančių Jums šviežių kepinių mūsų parduotuvėse. Labai didžiuojamės 
savo nuostabia komanda – tai didžiausias mūsų turtas. Drauge augame, kuriame, 

bręstame, klystame, taisomės... Ir taip diena po dienos labai draugiškai.

Be galo didžiuojamės „Mon Ami“ kepinių kokybe. Jau dešimt metų žygiuojame
priekyje su aukštai iškelta vėliava. Ir jokių kompromisų, svyravimų šia tema: 

nedvejodami renkamės tai, kas geriausia, kokybiškiausia. Produktų, reikalingų 
kepiniams, kaina mums niekada nebuvo ir nebus svarbus pasirinkimo 

rodiklis: visada renkamės tikrą sviestą, lietuvišką medų, puikios kokybės miltus, 
gerą šokoladą ir visa kita – tik tai, kas geriausia.

„Mon Ami“ parduotuvėse rasite beveik 200 pavadinimų įvairiausių ir skaniausių 
kepinių – taip, tai jau daug. Mes pradėjome nuo pačios

garbingiausios pozicijos – duonelės. Kepame virš 20 rūšių ypatingos, natūralios,
tradicinės ir bemielės duonos. Ruginės, speltų, kvietruginės, su grūdais, be
mielių, garsioji čiabata... Pilnutėlė, tapybiška duonos lentyna rytais pirmoji

patraukia akį, kviečia ir vilioja savo nuostabiu kvapu. 

Mūsų garsioji ir prabangioji tortų šeimyna – jau virš dvidešimt ypatingų rūšių
ir jų nepaliaujamai daugėja. Tortai – mūsų didysis ir rimtasis iššūkis. Jais

sugebėjome užkariauti pačius išrankiausius ir išpuoselėtus skonius.

Mūsų speltų skanėstai, kruasanai, duonos lazdelės (grissini), brusketos, visi iš
koto verčiantys skanieji užkandžiai – tai mūsų skoninga, saldi ir gurmaniška

kasdiena. Kiekvienas skanėstas išpuoselėtas mūsų meistrų. Jie sukurti su meile
ir patiekiami Jums, kai nebėra minčių, ką dar juose galėtume padaryti geriau.

Skanieji „Mon Ami“ ledai – sodrūs ir gryni skoniai. Juos kūrėme ir gaminame
netaupydami vaisių ir sulčių, riešutų, grietinėlės ir šokolado. Jei dėtume visko

dar daugiau, jie tiesiog nesustingtų! 

Mūsų tortai su Jumis sutinka svarbiausias šventes, saulėtomis ir žolynais kvepiančiomis 
iškylomis mėgaujasi brusketos ir duonos lazdelės, gražia kasdiena – mūsų 

duona, o kiekvieną išskirtinį rytą sutinka kruasanai... Su Jumis esame kasdien – tai mums 
didelė garbė, labai tai vertiname, branginame ir didžiuojamės.

Esame ištikimi visoms sukurtoms tradicijoms: mūsų duonos skonis prieš dešimt metų 
ir šiandien toks pats, kanelės tirpsta burnoje šiandien ir tirps mūsų anūkams, 

esame atsparūs trumpalaikėms madoms ir spalvoms. Visada vertinome tai, kas tikra, 
sąžininga, garbinga. Taip visada ir dirbame. Ačiū, kad esate su mumis.

Su meile,

www.monami.lt

Proginių tortų užsakymai priimami ne vėliau kaip prieš 5 dienas.

Dėl	individualaus	torto	puošimo	susisiekti:
Vilniuje pardavimaivilnius@monami.lt;  8 601 16012  |  Kaune pardavimaikaunas@monami.lt; 8 602 57790


