
VÄLKOMMEN TILL DUVANDERS

MED SMAKER DU SENT KOMMER ATT GLÖMMA

Bröllopsprovning
100% ÄKTA, 100% KVALITÉ



Ni har möjlighet att ta denna bröllopsprovning 
med er hem, och ha fortsatt kontakt med vårt 

konditori via mejl eller telefon. 

SMAKER;
Vi har valt ut och kombinerat 4 smaker som är 
väldigt goda kombinationer. Men det är också 
tårtor som fint klarar av både förvaring, 

temperaturer och tålighet under kvällens oftast temperaturer och tålighet under kvällens oftast 
ganska långa servering. Men ni är givetvis 

ALLTID välkomna att höra av er om ni har några 
funderingar eller önskemål. Smakerna kan 

kombineras med en klassisk sockerkaksbotten.

SMAK 1; 
Lime- & vit chokladmousse på en härligt mjuk 

chokladbotten med intensiv smak

SMAK 2; 
Hallon- & vit chokladmousse på 

chockladbotten enligt ovan (Smak 1)

SMAK 3; SMAK 3; 
Passion- & Hallonmousse på en 

mandelchokladbotten. Det går fint att få den 
inklädd i ett tunt lager med vit chokladmousse 

om man önskar en vit finish.

SMAK 4; 
Duvanders Chokladtårta. En saftigt god 

chokladbotten med en magisk chokladkola - för chokladbotten med en magisk chokladkola - för 
de som önskar intensiv chokladsmak rakt igenom. 

Kära blivande brudpar
Ni har nu fått en bröllopsprovning till 
2 personer i er hand, och det är vår 

förhoppning att just NI väljer att fira er 
största dag med en bröllopstårta från 

Conditori Duvander. 

En tårta som innehåller endast 100% äkta En tårta som innehåller endast 100% äkta 
råvaror och där smak och utförande görs med 

största stolthet. 

Låt oss guida er igenom denna bröllops-
provning med vidare info här nedan.



PRISER & LEVERANSER;

Priset baseras på 3 olika typer av ställningar 
(enligt nedan). Det ingår ett chokladbrudpar eller 
ett litet plastbrudpar, samt kylbox och lån av 

tårtställning. (ställning samt box returneras senast 
4 dagar efter bröllopet).

Om färska blommor önskas ansvarar kunden för att Om färska blommor önskas ansvarar kunden för att 
de beställs samt levereras till Conditori Duvander 

på Hesslegatan 6, dagen innan bröllopet.

Prisexempel, se under ”Tårtställningar”

Leverans/utkörning av tårtan; 
Startavgift; 300kronor följt av 50kr/mil

Vi ber er swisha en deposition á 500:- för 
tårtställning o box, som betalas tillbaka så fort vi tårtställning o box, som betalas tillbaka så fort vi 

registrerat återlämnandet.

TÅRTSTÄLLNINGAR;
- “tårtorna nedan är endast 

en illustration”

BORDSPLACERING/GÅVA;

Ett väldigt uppskattad gest brukar va att man köper 
till en liten ask, där man kan lägga i en pralin eller 

en macrone.
 

Överraska sedan era gäster genom att skriva dit 
gästens namn och skapa en personlig bordsplacering.gästens namn och skapa en personlig bordsplacering.

Pris enl. överrenskommelse

0708219419

Varmt välkomna till 
Conditori Duvander

 - det finns inga genvägar 
till äkta kvalité!

Fristående utförande 
- 79:-/bit

Amerikanskt utförande 
- 99:-/bit

Franskt utförande 
- 79:-/bit
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