
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

“LIU PATTY” DESERTAI 

„Liu Patty“ gamyboje naudojami tik natūralūs produktai – sviestas, lietuviškas medus, grietinėlė ir kt.!  

Tortai paprastai nepuošiami cukrine mase, tačiau įmanomi skirtingi papuošimai gyvomis gėlėmis, šviežiomis uogomis, 

aptepimas kremais įvairiomis technikomis, vardų ir metų skaičiaus užrašymas ir pan. Svajojantiems apie aukso, 

sidabro ar kitos spalvos tortą, taip pat turėsime ką pasiūlyti! 

 

Turėdami konkrečių pageidavimų, drąsiai klauskite el. paštu info@liu-patty.lt arba tel. 8 679 93067. 

www.liu-patty.lt 
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Tortai 
  

 
 

Šokoladinis su mascarpone kremu ir 
vyšniomis 

Šis tortas tarsi mūsų vizitinė kortelė, 
nes yra itin mylimas daugumos 

užsakovų. Puikiai tinka bet kokiai 
šventei, nes yra gaivus nuo uogų, 
saikingai saldus ir labai drėgnas! 
Vienas populiariausių rankantis 

„naked cake“ stiliaus tortą. 

17.90 eur/kg 

 
 

Vanilinis tortas su uogomis 
Šokoladinio torto su uogomis 
atitikmuo tiems, kas nemėgsta 
šokoladinio biskvito arba nori 

šviesaus naked cake‘o. Itin drėgni 
biskvito lakštai pertepami kreminio 
sūrio-mascarpone-grietinėlės kremu 

bei malonią rūgštelę turinčiomis 
spanguolėmis bei braškėmis. 

17.90 eur/kg 

 

Morkų tortas 
Labai drėgnas, švelniai apelsininis, 
gaiviu kremu su šviežiom apelsinų 
sultimis perteptas morkų tortas. 
Tiems, kas mėgsta įdomesnius 

derinius iš tokių natūralių produktų, 
kaip morkos, apelsinai, ananasai, 

varškė, grietinėlė ir kt., skonį. 

16.60 eur/kg 
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Medaus tortas 
Daugybė sluoksnių visiško gėrio – 

natūralaus, lietuviško medaus 
biskvito ir plikyto, kokybiško saldžios 

grietinėlės sviesto kremo. Pagal 
specialų “Liu Patty” receptą. 

18.00 eur/kg 

 
 

Mėlynių putėsių tortas 
Plonas vanilinis biskvitas, varškės ir 

balto šokolado sluoksnis bei 
švelnūs, nuo mėlynių gražiai 

violetiniai putėsiai. Tai puikus, 
desertinio tipo tortas, kuriame dera 
malonus balto šokolado saldumas ir 

natūralių uogų rūgštelė. 

16.90 eur/kg 

 

Trijų šokoladų tortas 
Plonas šokoladinis biskvitas + 

juodojo, pieniško ir balto šokolado 
švelnūs, lengvi tarsi putėsiai 

sluoksniai. Tai puikus, desertinio tipo 
tortas, kuriame dera malonus balto 
ir pieniško šokolado saldumas bei 

delikatus juodojo kartumas. 

17.00 eur/kg 

 

 

Matcha arbatos tortas su 
natūraliomis avietėmis 

Tai įspūdingos, ryškios žalios 
spalvos, japoniškos "Matcha" 
arbatos biskvitas, perteptas 

natūralių aviečių sluoksniu ir balto 
šokolado kremu. 

17.70 eur/kg 
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Riešutinio morengo tortas 
Lazdynų ir migdolų riešutų 

morengas, perteptas lazdynų 
riešutų kremu. Tortas, kuris daugeliui 

labai primena “Ferrero Rocher” 
saldainius. 

18.80 eur/kg 

 
 

Šokoladinis tortas su traškesiuku 
Šokoladinis biskvitas, dviejų rūšių 
šokoladiniai kremai ir nuostabus 

traškesiukas, dengtas žemės riešutų 
sviestų – tai tikrų tikriausias 

šokoladinis tortas, kokį dauguma 
tradiciškai yra įpratę ragauti 

vestuvėse. 

18.50 eur/kg 

 
 

Aguonų-spanguolių tortas 
Drėgni aguoniniai lakštai, pertepti 

saldžiarūgščių spanguolių su 
natūraliomis apelsinų-citrinų sultimis 
sluoksniu bei puriu balto šokolado ir 

mascarpone kremu. 

16.80 eur/kg 
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Amareto tortas 
Labai šventiškas, gardus tortukas, 

kuriame pajausite visą galybę 
migdolų skonio atspalvių – jo 
gamybai naudojami natūralius 
maltus migdolus, migdolinius 

sausainius bei nuostabų, itališkiems 
desertams būdingą likerį Amareto.. 
saldumą subalansavome pertepime 

naudojamų uogų gaiva! 

18.90 eur/kg 

 
 

 

 
Tortas Stracciatella 

Nepaprastai švelnus tortukas, 
gaminamas ant sodraus skonio, 

klampaus brownie pagrindo, kurio 
pagrindinis ingredientas yra 
Lietuvos ūkininko gaminamas 

jogurtas su šokolado gabaliukais. 
Be galo lengva, gaivu ir skanu! 

16.90 eur/kg 
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Tortų puošybos pavyzdžiai: 

 

 

Drąsiai siųskite Jums patikusias tortų nuotraukas ir pasistengsime įgyvendinti Jūsų norus!  
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KEKSIUKAI 

Vanilinis keksiukas su Snickers įdaru 2.00 eur/vnt. 

Šokoladinis keksiukas su uogų (vyšnių-braškių) įdaru 1.90 eur/vnt. 

Red velvet keksiukas su spanguolių-braškių įdaru 1.95 eur/vnt. 

Vanilinis keksiukas su aviečių įdaru ir balto šokolado kremu 1.95 eur/vnt 

Šokokladinis keksiukas su uogų įdaru ir vyšnių kremu 1.95 eur/vnt. 

Vanilinis keksiukas su citrininiu įdaru 1.90 eur/vnt. 

Tiramisu keksiukas (su kavos įdaru) 1.80 eur/vnt. 

Šokoladinis keksiukas su kavos ir lazdynų riešutų praline 2.10 eur/vnt. 

Apelsininis keksiukas su juodųjų serbentų kremu – BE MILTŲ! 2.00 eur/vnt. 

 

Standartinės keksiukų krepšelių spalvos: balta, mėlyna, geltona, rožinė, žalia, oranžinė. Kitos derinamos individualiai. 
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KITI DESERTAI 

Desertai stikliukuose (70-90 ml): 

o Juodo šokolado putėsiai su balto šokolado pagardu 

o Citrininis desertas su trapiu pagrindu ir apdegintu itališku morengu 

o Braškių putėsiai su mascarpone kremu ir riešutinio morengo pabarstukais 

1.4 eur/vnt., stikliukai grąžinami į „Liu Patty“. Mažiausias vienos rūšies užsakomas kiekis – 10 vnt. 

Užstatas už stikliukus – 30 eur. Grąžinimo terminas – 5 dienos. 

 

 
 

Desertai stiklainiuose (200 ml): 

o Panna cotta su natūraliomis trintomis braškėmis 

o Miško uogų desertas (šokoladinis biskvitas, varškė, baltas šokoladas, uogų miksas) 

o Tiramisu (yra alkoholio) 

2.8 eur/vnt., patiekiama su mediniais šaukštais, stiklainiai lieka užsakovui. 

Mažiausias vienos rūšies užsakomas kiekis – 6 vnt. 
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Mini keksiukai 

šokoladiniai arba vaniliniai su: natūraliu mascarpone, vyšnių arba mėtų kremu bei uogų arba citrininiu įdaru 

(pasiūlysime rekomenduojamus derinius), 0.8 eur/vnt., 

taip pat raudono aksomo (ang. Red velvet) keksiukai su spanguolių-braškių įdaru, 0.8 eur/vnt. 

 

 
Mini ekleriukai – 0.75 eur/vnt. 

 
Cake pops – gali būti dengti juodu, pienišku ir baltu šokoladu, 1.3 eur/vnt. 

Naminis “Snickers” kremas – 4.5 eur/200 ml ir 13.5 eur/500 ml (pateikiama stiklainyje, aprištame kaspinėliu) 
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“Nutella” pagal Liu Patty – 4.7 eur/200 ml ir 13.7 eur/500 ml (pateikiama stiklainyje, aprištame kaspinėliu) 

 

 
 

Macaroons – užsakome juos iš savo tiekėjo, gali būti įvairiausių spalvų, 1.1 eur/vnt. 

Pagrindiniai pertepimų skoniai: šokoladinis, karamelinis, vanilinis, avietinis, pasiflorų. 

Mažiausias užsakomas kiekis – 10 vnt. Individualios spalvos užsakymas – nuo 50 vnt. 
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Canelles – 1 eur/vnt. Mažiausias užsakomas kiekis – 15 vnt. 

 

 
 

NESALDŪS KEKSIUKAI 

          Nesaldūs keksiukai gaminami su: lašiša, vištiena arba saulėje džiovintais pomidorais. Kaina: 2.00 eur/vnt. 
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DESERTAI ALERGIŠKIEMS 

 

Pyragaičiai be glitimo ir pieno produktų: 

Apelsininis-migdolinis pyragaitis – 2.5 eur/vnt. 

Natūralių apelsinų biskvitas, keptas naudojant tik maltus migdolus ir nė dulkelės miltų!  

Jo viduje – malonia rūgštele stebinančios braškės ir spanguolės, o viršų puošia gražiai apdegintas, švelniai 

apelsininis, baltyminis kremas. 

 

Migdolinis pyragaitis su juodaisiais serbentais – 2.5 eur/vnt. 

Migdolinis pyragaitis, įdarytas charakteringais juodaisiais serbentais ir užbaigtas pasakiškai švelniu, puriu 

baltyminiu kremu su šio deserto pažyba – natūraliaisiais serbentais. 

 

 
 

Panna cotta su natūraliomis braškėmis – 2.9 eur/vnt. 

Klasikinis itališkas desertas, kuriame nenaudojami miltai ir kiaušiniai. 
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Veganiškas šokoladinis tortas – 29 eur/kg 

Mūsų šokoladinis tortas yra veganiškas ir be glitimo! Minkštas, drėgnas biskvitas yra perteptas šokoladiniu 

kremu, kuriam patys pagaminome šokoladą (kad nebūtų jokių laktozės pėdsakų) bei įmaišėme kokosų 

grietinėlės ir žemės riešutų sviesto. Mums jis labai skanus ir niekuo nenusileidžia įprastiems kepiniams! 

Alergijų turintys šokoholikai – liūdnos dienos praeityje!! 

 

Veganiškas vanilinis tortas –  29 eur/kg 

Šis puikus tortas skirtams įvairių alergijų turintiems desertų mylėtojams, kurie netoleruoja gyvulinės kilmės 

produktų arba laikosi tam tikrų dietų. Jame naudojami miltai ir kepimo milteliai be glitimo, nenaudojami 

kiaušiniai ir pieno produktai, kuriuose yra laktozės, gyvulinė želatina. 

Mūsų veganiškame torte susijungia vanilinis biskvitas su malonia citrusų nata, švelnus kokosų grietinėlės 

kremas bei natūralių aviečiųs ir juodųjų serbentų pertepimas. 

Dar viena tobula šio torto savybė – iš jo galime pagaminti “nuogą” (ang. naked) tortą Jūsų vestuvėms ar 

bet kuriai kitai šventei! 

 

 


