
Telefon: 
0734– 08 82 77  

Öppet: 
07.00-19.00





Välkommen till oss på kosta Bageri 

Vi har ett brett utbud av tårtor, kakor, frallor, våra populära  
stenugnsbakade bröd och egenkavlade wienerbröd med smör. 

Vi är så klart uppe med tuppen och öppnar luckan 07.00 för alla frukostsugna.  
Butiken inne på Kosta Outlet är öppen mellan 10.00 – 19.00

Vid beställningar kontakta oss i 
bageriet eller på tel: 0734–08 82 77.

Vi kan tårtor 

Vi bakar våra tårtor från grunden och erbjuder allt från mousstårtor till den  
klassiska prinsesstårtan.  
Vi använder äkta grädde och färska frukter och bär efter säsong. 

Vi gör tårtor efter kundens önskemål på innehåll och dekoration. Självklart gör 
vi även bröllopstårtor, prata med oss bagare om vad du vill ha så ordnar vi det. 

Meddela alltid allergier då vi dekorerar tårtorna med frukter och marsipan. 

annat smått & gott

Vi bakar såklart både bröd och bakverk på beställning till fester och kalas om så 
önskas. Prata med oss i bageriet så tar vi fram förslag efter era önskemål.



princesstårta 
Innehåll: sockerkaksbotten, hallonsylt, 

vaniljkräm, grädde, grön marsipan. 
Du kan välja mellan vit, blå,  

gul, rosa, röd, eller svart marsipan. 
Storlek: från 4 till 20 personer.

Klassiska
tårtor



Hallonprincess 
Innehåll: sockerkaksbotten,  
hallonsylt, vaniljkräm, hallongrädde, 
vit marsipan.  
Du kan välja att få annan färg  
på marsipanen om så önskas. 
Storlek: från 4 till 20 personer

Stubbe (längd)  4-5 per 120 kr  
6-8 personer  180kr 
8-10 personer  230kr  
12-15 personer  320kr 
18-20 personer   420kr

päron & cHokladdröm 
Innehåll: sockerkaksbotten, vaniljkräm, pärongrädde, marsipan, chokladtryffel, 
nötter på kanten. 
Storlek: från 6 till 20 personer

Beställ senast 

12.00 
dagen innan.

Det kan finnas möjlighet att baka och 
leverera samma dag som beställningen.



Jordgubbstårta  
Tillgänglig under sommarsäsong 

Innehåll: sockerkaksbotten, jordgubbssylt,  
vaniljkräm, grädde, färska jordgubbar,  

krokantströssel. 
Storlek: från 6 till 20 personer

Klassiska
tårtor



Frukttårta 
Innehåll: sockerkaksbotten, hallonsylt,  
vaniljkräm, grädde, mandel på kanten.  
(chokladströssel om man vill)  
blandade frukter, gelé. 
Storlek: från 6 till 20 personer  

gräddtårta 
Innehåll: sockerkaksbotten, hallonsylt, 
vaniljkräm, grädde, grädde, bär (hal-
lon, blåbär, jordgubbar, en sort eller 
blandat), gelé. 
Storlek: från 6 till 20 personer

rysk Banantårta 
Sockerkaksbotten, banansylt, grädde,  
vaniljkräm, chokladgrädde, banan,  
chokladströssel på kanten. 
Storlek: från 6 till 20 personer

citrontårta 
Sockerkaksbotten, vaniljkräm, grädde,  
citrongrädde, mandel på kanten  
(chokladströssel om man vill) 
Storlek: från 6 till 20 personer.

 
6-8 personer  180kr 
8-10 personer  230kr  
12-15 personer  320kr 
18-20 personer   420kr

Det kan finnas möjlighet att baka och 
leverera samma dag som beställningen.

Beställ senast 

12.00 
dagen innan.



Chokladtryffeltårta 
60%  mörk chokladtårta, 
chokladtryffel  
Storlek 15 personer.

Specialare



Beställ senast 

12.00 
tre dagar 
i förväg

cHeesecake 
Innehåll: dekoreras med olika bär och choklad. 
Storlek: ??

Bärpajer 
Innehåll: välj mellan rabarb/jordgubb, blåbär,  
hallon/blåbär eller äppel/kanel. 
Storlek: ??



Budapest 
Nötmaräng, grädde, mandariner,  

nötter på kanten. 
Storlek 4 till 15 personer.

Klassiska
tårtor



napoleon 
Smördegsbotten, äppelsylt, vaniljkräm, grädde, hallonsylt, glasyr 
Storlek 10 till 15 personer

scHwartswald 
Nötmaräng,  grädde, choklad   
Storlek 10 till 15 personer
 
Stubbe (längd)  4-5 per 120 kr 
8-10 personer  230kr  
12-15 personer  320kr

Det kan finnas möjlighet att baka och 
leverera samma dag som beställningen.

Beställ senast 

12.00 
tre dagar 
i förväg



Mousse-
tårtor

sVartVinBärsmoussetårta 
Sockerkaksbotten, svartvinbärsmousse, 

mjölkchokladmousse,  
choklad på kanten.



Beställ senast 

12.00 
tre dagar 
i förväg

passionsmoussetårta 
Sockerkaksbotten, passionsmousse, mörk chokladmousse, choklad på kanten

cHokladmoussetårta 
Chokladbotten, hallonkompott,  
mörk chokladmousse,  
mjölkchokladmousse

kosta tårta 
Chokladbotten, björnbärsmousse, vanilj-
grädde, choklad på kanten




