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Будь-яке свято – весілля, день народження, ювілей, корпоратив, неможливо уявити без
солодкого столу, вінцем якого є вишуканий і смачний торт. Останнім часом винуватці
торжества віддають перевагу тортам на замовлення, виготовленим з натуральних
продуктів справжніми професіоналами.
Сьогодні не виникає запитання, де замовити
торт в Києві
,
адже таку послугу надають численні компанії, які вже багато років випікають смачні
солодощі. Кондитерську продукцію на будь-який смак пропонує компанія «Маріам-С»,
яка добре знана столичними мешканцями.
Покупець має можливість придбати весільні, корпоративні, дитячі та інші торти на
замовлення на будь-який смак. Незалежно від вибору, він може бути впевненим, що
продукція буде виготовлена професійними кондитерами з натуральних інгредієнтів за
оригінальними рецептами. Чудесний смак і презентабельний вигляд забезпечать свіжі
фрукти, якісні вершки, суфле, безе, найрізноманітніші креми та інші смаколики.
Окрасою будь-якого весільного столу стануть смачні торти – як одноярусні, так і двох- і
трьохярусні. Майстри запропонують молодятам торти з каталогу або ексклюзивну
продукцію, випечену за бажанням замовників. Кондитери у своїй роботі використовують
найрізноманітнішу весільну атрибутику – фігурки нареченої і нареченого, цукрові квіти,
стрічки, лебеді, голуби і так далі.
Професійним кондитерам до снаги і корпоративні тортики, причому, будь-якої
складності. Солодких справ майстри подарують продукт, що, без сумніву, достойний
стати головним атрибутом будь-якого свята. Популярністю у фірм-замовників
користуються торти, прикрашені корпоративною символікою. Ознайомитися з варіантами
можна на сайті http://mariam.com.ua/ : тут ця солодка продукція представлена в
широкому асортименті.
Користуються попитом і гламурні торти, розраховані на представниць прекрасної
половини. Особливість таких кондитерських витворів мистецтва – вишуканий дизайн і
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неперевершені смакові якості. Для їхнього приготування кондитери використовують
запашні коржі, ніжний крем, горішки, ягоди, цукати та іншу смакоту.
З особливою відповідальністю спеціалісти випікають торти, замовлені для найменших
винуватців торжества. Дитячі торти відрізняються використанням фруктів, ніжних
кремів з йогурту, шоколаду. Батьки можуть вибрати як уже готовий дизайн для дитячого
торта, так і замовити ексклюзивний варіант на власний смак.
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