Hää- ja erikoiskakut
HINNASTO

Kakkuvaihtoehdot:
Suklaakakku 3,50 €/hlö

Laktoositon
Tuhti ja täyteläinen suklaakakkumme koostuu kahdesta suklaisesta pohjasta, joiden välissä on suklaakreemiä. Kakku on myös kuorrutettu suklaakreemillä, suklaalastuilla sekä marengeilla.

Prinsessakakku 3,90 €/hlö
Laktoositon

Tämä kakku n.90 hlö:lle. Alkaen 9 €/hlö

Hääkakut telineisiin:

Jokaisen prinsessan unelmien täyttymys! Vaalean kakkupohjan
väliin on taiottu vadelmahilloa ja vaniljakermaa, koristeena vihreä
marsipaaniviitta herkällä ruusulla sekä tomusokerisateella. Kakku
on sallittu myös prinsseille.
Kakkua ja kakun päälle tulevia ruusuja (1 kpl/kakku)saa halutessa
myös eri väreissä (sininen, luonnon valkoinen, puhdas valkoinen,
vaaleanpunainen, punainen, keltainen, oranssi, ruskea, musta jne).
++ Lisähinnasta useampia ruusuja
(koristeiden hinnat kuvaston lopussa)
++ Lisähinnasta gluteenittomana

Seuraaviin hääkakkuihin voit valita telineen meidän
kolmesta eri vaihtoehdostamme:
Hääkakkutelineen vuokraus 35 € viikonloppu.

Pyöreä 7 kakun teline

Kaareva teline

Pylvästeline

Noin 90 henkilölle, mutta siihen voimme tehdä lisäkakkuja, jotka nostetaan tarjolle, kun
edelliset on syöty.

Noin 110 henkilölle, mutta siihen on myöskin
mahdollista saada lisäkakkuja.

Minimi 3 kerrosta: n. 35 hlö, max 6-kerroksinen 120 hlö (näiden lisäksi voidaan tehdä
lisäkakkuja)

Telineen keskiosaan voi myös laittaa tarjolle
esim. pikkuleipiä, marenkeja, macaronsseja jne. tai siihen voi tilata kukka-asetelman
(nämä eivät siis sisälly kakun hintaan).
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Hääparin kakun päälle tuleva koriste on mahdollista tilata meiltä. (Ei sisälly kakun hintaan)
tai jos sinulla on oma koriste, jonka haluat
kakun päälle niin sekin on mahdollista.

Kermakakut:

Valitse seuraaville kakuille jokin edellisistä telineistä (telineen vuokra sisältyy kakun hintaan)

Mansikkakakku 3,90 €/hlö
Laktoositon
Tämän perinteisen herkun vaalean kakkupohjan sisälle on kätketty mansikkahilloa ja kuohkeaa kermavaahtoa. Koristeena tietenkin makoisia mansikoita kiilteen kera, kermavaahtohuntu sekä riisikrokantti.
++ Lisähinnasta gluteenittomana
++ Lisähinnasta kuljetus juhlapaikalle

Vadelmakermakakku 3,90 €/hlö
Laktoositon
++ Lisähinnasta gluteenittomana
++ Lisähinnasta kuljetus juhlapaikalle

Kinuskikermakakku 3,90 €/hlö
Vähälaktoosinen
Tämä vaalea viettelijätär on täytetty lempeällä vadelmahillolla ja kermavaahdolla. Koristeluna täyteläisen pehmeätä kinuskia, unelmankevyttä kermavaahtoa sekä riisikrokantti. Pohja
vaaleaa sokerikakkua.
++ Lisähinnasta gluteenittomana
++ Lisähinnasta kuljetus juhlapaikalle

Käpykakku 3,90 €/hlö
(Saattaa sisältää mantelia ja pähkinää)
Perinteinen Käpykakkumme kätkee sisälleen vadelmahillon sekä suklaakreemiä.
Kakku on kuorrutettu suklaisella leivosmassalla.
Tämä perinteinen kakku on asiakkaidemme kestosuosikki vuodesta toiseen.
++ Lisähinnasta kuljetus juhlapaikalle

Sibeliuskakku 4,10 €/hlö
Tämä säveltäjämestarimme mukaan nimetty klassikko on myös maultaan mestarillinen.
Hienostunut maku muodostuu konjakilla sivellystä tummasta kakkupohjasta, jonka välissä
on raikasta vadelmakermaa sekä täyteläistä suklaakermavaahtoa. Upean herkun viimeistelee suklaamarsipaanikuorrute viehkeillä nuottikoristeilla sekä upealla käsintehdyllä ruusulla.
Kakkua ja kakun päälle tulevia ruusuja(1 kpl/kakku)saa halutessa myös eri väreissä (sininen,
luonnon valkoinen, puhdas valkoinen, vaaleanpunainen, punainen, keltainen, oranssi, ruskea, musta jne).
++ Lisähinnasta useampia ruusuja (koristeiden hinnat kuvaston lopussa)
++ Lisähinnasta kuljetus juhlapaikalle

Suklaalastukakku 4,10 €/hlö
Tämän suklaisen herkun täyte muodostuu konjakilla sivellystä tummasta kakkupohjasta,
jonka välissä on raikasta vadelmakermaa sekä täyteläistä suklaakermavaahtoa. Kakun pinnalla on ohut kerros valkoista kermavaahtoa, jonka päällä herkullista maitosuklaalastua sekä
suklaakermahattarat.
++ Lisähinnasta kuljetus juhlapaikalle

Suklaakermakakku 4,10 €/hlö
Tämän suklaisen herkun hienostunut maku muodostuu konjakilla sivellystä tummasta kakkupohjasta, jonka välissä on raikasta vadelmakermaa sekä täyteläistä suklaakermavaahtoa.
Tämän kaiken kruuunaa suussasulava tryffelikuorrutus, kauniit koristepritsaukset ja käsin
tehty ruusu.
Kakun päälle tulevia ruusuja(1 kpl/kakku)saa halutessa myös eri väreissä (sininen, luonnon
valkoinen, puhdas valkoinen, vaaleanpunainen, punainen, keltainen, oranssi, ruskea, musta
jne).
++ Lisähinnasta useampia ruusuja (koristeiden hinnat kuvaston lopussa)
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Vadelma-suklaamousse 4,10 €/kpl
Gluteeniton (ei luontaisesti gluteeniton), vähälaktoosinen
Herkullisen suklaapohjan päällä on kerros suklaamoussea sekä kerros raikasta vadelmamoussea. Kakku on koristeltu vadelmaisella hyytelöllä, suklaaraidoilla ja ihanilla marenkihattaroilla.
++ Lisähinnasta kuljetus juhlapaikalle

Kolmen suklaan mousse 4,10 €/hlö
Gluteeniton (ei luontaisesti gluteeniton)
Tämä täyteläisen suklainen moussekakkumme koostuu suklaisesta pohjasta, kerroksesta maitosuklaamoussea, kerroksesta tummasuklaamoussea sekä kerroksesta valkosuklaamoussea.
Tyylikkään kakun kruunaa suklaa claze kuorrutus, suklaa pallot sekä valkosuklaa koristeet.

Baileysjuustokakku 4,10 €/hlö
Gluteeniton (ei luontaisesti gluteeniton),
kananmunaton (valmistettu tiloissa, joissa käytetään kananmunaa)
Baileysjuustokakkumme on keksipohjalla oleva hyydytetty juustokakku, joka on maustettu ihan oikealla Baileysligöörillä. Kakun pinnalla on ihanan pirtsakan värinen hyytelö ja koristelu.

Ellen Svinhufvudkakku 4,40 €/kpl
Luontaisesti gluteeniton, laktoositon

Kermahedelmäkakku 4,10 €/hlö
Laktoositon
Tämän hedelmäisen kakun täytteenä on kolmessa kerroksessa vaalea sokerikakkupohja. Kerrosten välissä on mustikkahilloa, vaniljakiisseliä, kermavaahtoa ja kakku on kuorrutettu kermalla. Kakun pinnalla kiilteen alla on kauniisti aseteltuna erilaisia värikkäitä hedelmiä ja kakun reunoilla riisikrokantti.
++ Lisähinnasta gluteenittomana
++ Lisähinnasta kuljetus juhlapaikalle

Hedelmäkakku 4,10 €/hlö
Laktoositon
Tämän perinteisen kakun sisällä on sokerikakkupohjaa kolmessa kerroksessa.
Kerrosten välissä voikreemiä, vadelmahilloa sekä vaniljakiisseliä. Kakun pinnalla kiilteen
alla on kauniisti aseteltuna erilaisia värikkäitä hedelmiä ja reunoissa paahdettu riisi.
++ Lisähinnasta gluteenittomana
++ Lisähinnasta kuljetus juhlapaikalle

Sackerkakku 4,10 €/hlö
Laktoositon, gluteeniton (ei luontaisesti gluteeniton
Alkuperäisellä Wieniläisellä reseptillä valmistettu sacherkakkumme sisältää aprikoosihilloa ja on kuorrutettu tummalla tryffelillä, kakun reunoilla on riisikrokantti.
++ Lisähinnasta kuljetus juhlapaikalle

Ekonominkakku 4,30 €/hlö
Laktoositon
Tumman kakkupohjan sisälle kätkeytyy kerrokset paahdettua kermahyydykettä ja kermavaahtoa. Näiden kerrosten välissä raikasta ananasta, pinnalla herkullista suklaakiharaa ja marsipaani ruusu.
Kakun päälle tulevia ruusuja(1 kpl/kakku)saa halutessa myös eri väreissä (sininen, luonnon valkoinen, puhdas valkoinen, vaaleanpunainen, punainen, keltainen, oranssi, ruskea, musta jne).
++ Lisähinnasta useampia ruusuja (koristeiden hinnat kuvaston lopussa)
++ Lisähinnasta kuljetus juhlapaikalle

Lakkakermakakku 4,30 €/hlö
Laktoositon
Tämä suomalaisuutta ylistävä kakku huokuu Lapin taikaa. Vaalean kakkupohjan välissä on hillottuja lakkoja, noita pohjoisen helmiä sekä omenahilloa, ja lumivalkeaa
kermaa. Koristeena lakkoja kermavaahtokruunun keskellä, reunoilla riisikrokantti.

Levykakkuvalikoimamme:
(Hinnat eivät sisällä erikoiskoristelua, hinnoitellaan erikseen).

Mansikka, Vadelma, Kinuski- ja Prinsessakakku
40 hlö 98 € (29 cm × 29 cm), 50 hlö 120 € (37 cm × 29 cm), 60 hlö 141 € (36 cm × 36 cm) 80 hlö 184 € (37 cm × 45 cm).

Sacher, Sibelius, Suklaakerma, Suklaalastu, Vadelmasuklaamousse,
3-suklaan mousse, Hedelmä- ja Kermahedelmäkakut.
40 hlö 108 € (29 cm × 29 cm), 50 hlö 130 € (37 cm × 29 cm), 60 hlö 155 € (36 cm × 36 cm), 80 hlö 198 € (37 cm × 45 cm).

Lakkakerma- ja Ekonomikakku
40 hlö 115 € (29 cm × 29 cm), 50 hlö 140 € (37 cm × 29 cm), 60 hlö 164 € (36 cm × 36 cm), 80 hlö 213 € (37 cm × 45 cm).
Jos haluat levykakkuihin hää- tai muuta erikoiskoristelua, hinnoittelemme kakun erikseen.

Uniikit hääkakut:

Toiveiden mukaisella koristelulla ja muotoilulla sekä Amerikkalaistyyliset
hääkakut alkaen. 9 €/hlö
Erikoiskakut lasten juhliin, ristiäisiin, teemajuhliin:
- alkaen 5 €/hlö
- muotokakut (auton, junan mallinen): kooltaan minimissään 15 hlö -20 hlö/
kakku riippuen kakun mallista, koska pienemmistä kakuista on hankala
muotoilla useimpia malleja.

Muotokakkujen täytevaihtoehdot:

Jos kakun täyte ei ole valmiiksi valikoimissamme oleva vaan joudumme sen
erikseen tilausta varten kehittelemään, veloitamme reseptin testaus- sekä
muokkaustyöstä alkaen +100 €/ resepti.
Valikoimissamme olevat hillovaihtoehdot: mansikka, vadelma, omena,
aprikoosi, mustikka.
Kermavaahto, voikreemi tai suklaakreemi
Muut hillo- sekä täytevaihtoehdot lisämaksusta.

Maistatuskakut (esim. hääkakkua varten)

Veloitamme pienimmän eli 8-10 hlö kakkumme hinnan tai jos valikoimissamme on vastaava tuote leivoksena niin leivoksen hinta.

Erikoistyöt

ERIKOISVÄRJÄTTY MARSIPANI TAI SOKERIMASSA kuorrutteisiin tai ruusuihin asiakkaan toiveen/värimallin mukaan:alkaen +20 €
ERIKOISVÄRJÄTTY HYYTELÖ asiakkaan toiveen/värimallin mukaan:+20 €
GLUTEENITON LISÄ: +7 €/kakku (jos kakku ei ole valmiiksi gluteeniton)
- Hääkakkutilauksessa +20 euroa tilaus
- Marsipani/sokerimassa päällysteisissä kakuissa +40 euroa tilaus
TEKSTI- TAI IKÄPURSOTUS normaalivalikoimissamme olevan kakun päälle:
+5 €/kakku, jos kyseessä useampi kakku, hinnoittelemme erikseen.

Hääkakun koriste:

Erilaiset ihmis- sekä eläinhahmot, jotka on valmistettu tilaustyönä marsipaanista tai sokerimassasta n. 40-100 €, mutta uniikin koristeen hinta muodostuu aina tapauskohtaisesti ja sen mukaan kuinka kauan sen valmistamiseen
menee aikaa.

Marsipani koristeet

RUUSUT (muut paitsi mini sisältää 3 marsipani lehteä)
MINI (n. 1 cm halk.): 0,70 €, KESKIKOKOINEN (halk. n.3 cm): 2,50 €
ISO (halk. n. 5 cm) 5 €, JÄTTI (halk. n. 8 cm): 10 €
PIKKUKUKAT (halk. n. 1 cm): 0,40 cm
SPESIAALI kukat esim. orkideat alkaen 6 €/kpl
AIDOT KUKAT, hinta sovitaan erikseen.

Formula: 15 €
Pikkuauto: 15 €
Vauvakoriste peitolla: 20 €
Vauvakoriste vaatteilla: 28 €
Tossut: 18 €
Ikäkyltti kultainen: 4,90 €
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Kuljetukset

Tuotteillemme voit tilata kuljetuksen. Jos tilaat tuotteitamme ja haluat
noutaa ne jälleenmyyntipaikoistamme (tiedustelethan kuljetuspäivät ja
-ajankohdat, jälleenmyyntipaikkamme näet nettisivuiltamme
www.kondiittori.fi) Jos tarvitset kuljetuksen näiden aikojen ulkopuolella on
kuljetus maksullinen.
- 20 km säteellä (Hämeenlinnan kantakaupungin alue) 10 € (ma-pe) 15 € (la)
Tämän alueen ulkopuolelle kuljetukset alkaen 30 € + 0,50 €/km tai sopimuksen mukaan.
- Sunnuntaisin ei kuljetuksia, mutta tämäkin sovittavissa.
- Hääkakkukuljetukset hinnoitellaan erikseen.

Syötävät kakkukuvat:

A4-ARKISTA TEHDYT KUVAT
(eli A4 suorakaide tai pyöreä kuva halkaisija max. n. 20 cm):
-- 1 kpl A4-kuva: 30 €
-- 2 kpl A4-kuva: 54 €
-- muut määrät: kysy tarjous
A3-ARKISTA TEHDYT KUVAT:
-- 1 kpl pyöreä kuva jonka halkaisija on 21-23 cm: 41 €
-- 2 kpl pyöreä kuva jonka halkaisija on 21-23 cm: 76,50 €
-- muut määrät: kysy tarjous
-- 1 kpl pyöreä kuva jonka halkaisija on 24-26 cm: 56 €
-- 2 kpl pyöreä kuva jonka halkaisija on 24-26 cm: 91 €
-- muut määrät: kysy tarjous
-- 1 kpl A3-suorakaiteen muotoinen kuva (koko 39 × 26 cm): 55,50 €
-- 2 kpl A3-suorakaiteen muotoinen kuva (koko 39 × 26 cm): 91 €
-- muut määrät: kysy tarjous
A2-KOKOISET JA ISOMMAT KAKKUKUVAT: Pyydä tarjous.
Kakkukuvien hinta sisältää myös kuvan muokkauksen toivottuun muotoon:
esim. tavallisen suorakulmaisen kuvan muutoksen pyöreäksi, sekä värien
tarkastuksen/säädön.
Huomaa, että voit siis tilata vaikka monta pientä kuvaa (suorakaiteen tai
neliön muotoisia), jotka on aseteltu A4 tai A3 -arkille vieri viereen, ja hinta
tällöin arkin koon mukaisesti. Tai jos tilaat esim. yhden kuvan jonka koko on
10 × 10 cm, niin silti joudumme veloittamaan koko A4-arkin hinnan, koska
tulostuksen jälkeen loppuosa arkista on käyttökelvoton. Pienin mahdollinen
mitta/lyhyin sivu on 2,5 cm.
Pieniä pyöreitä kuvia emme pysty leikkaamaan muotoon, mutta jos haluat
leikata ne itse(onnistuu periaatteessa ihan saksilla), niin niitä voidaan kyllä
tulostaa.
MUITA MAHDOLLISIA KULUJA (esim. pikalisä, skannaus jne.)
Nimen / tekstin lisääminen kuvaan: 3 €. Esim. onnittelutekstit, ristiäiskakussa
lapsen nimi jne. Lähetämme aina muokatun kuvan hyväksyttäväksesi ennen
kuvan tulostusta.
Paperisen / tavallisen valokuvan skannaus: 4 €.
Tavallisen ”paperisen” valokuvan skannaus sähköiseen muotoon, josta kakkukuva voidaan sitten valmistaa.
PIKATOIMITUSLISÄ: 6,50 € (mikäli kuva tilataan kiireaikataululla, eli alle 7
päivää tilauksesta). Huomaa, että tilauksen kiireellisyydestä riippuen saattaa
tämän lisäksi tulla vielä pikakirjeen maksu (8,80 €). Vaativammat kuvankäsittelyt: Sovitaan tapauskohtaisesti.
Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

