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Dorty
od Orloje

Nabízíme vám velký výběr klasických, atypických a exkluzivních 
svatebních dortů našich Mistrů cukrářů, včetně možnosti 
uspořádat velkolepou svatební hostinu v naší krásné kavárně 
s přímým výhledem na Staroměstský orloj.

V ideální konstelaci s vaší svatbou.

Nahý dort - trend roku 2016

Proč nahé dorty?
Je to samozřejmě také o vlastní preferenci, vkusu a stylu. 
Naked cakes/nahé dorty jsou velkým hitem, navíc vás 
nesvazují do jedné šablony. Hodí se nejen do přírodního 
prostředí, ale vytvoříte i luxusní, elegantní dort. Můžete 
kombinovat živé květy, ovoce, dřevěné dekorace, barvy, 
chutě a nakonec, vidíte vše ☺.

Dobrý den, Veroniko. Děkujeme za 
možnost krátce s Vámi prodiskutovat 
trendy svatebních dortů pro rok 2016. 
Mám na Vás jen pár otázek, nebojte.

Jaké jsou další trendy?
U dortů to není jako v módě, kdy trendy 
udávají 3 města. Svůj styl má USA, Velká 
Británie nebo Francie. Rok 2016 bude 
hlavně o Nahých, Přírodních (dřevo) 
a Malovaných dortech (metalické barvy). 
V neposlední řadě zažívají svůj comeback 
dorty dekorované máslovým krémem. 
Důležité ovšem je, aby dort korespondo-
val se svatební výzdobou a stylem svatby. 

Co je to vlastně Sweet bar?
Ke každé svatbě patří cukroví, sladkosti a dort. Někdo sahá 
po klasice, a někdo chce všechny dobroty na jednom místě 
a ještě navíc krásně naaranžované – vše lahodí oku i chuti 
= to je sweet bar. Každá dobrota zde má své místo, origi-
nální nádobu, tácky, vkusné dekorace. Dnešním trendem 
na Sweet baru jsou makronky, cupcaky, dortová lízátka, 
dekorované sušenky, sněhové pusinky. Vše v konečném 
výrazu ladí s prostředím, květinovou výzdobou a hlavně, 
přáním a představou svatebčanů.

Veroniko, velmi děkujeme za příjemný rozhovor a už 
se těším na sezónu a další trendy.

Svatební cukrářský servis
Svatební dorty
Sweet bar

Svatební dort roku 2016 je

www.dortyadortiky.cz
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