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SURIO TORTAS
su braškėmis 

Kreminės tekstūros tortas su traškiu 
pagrindu, kuriame atsiskleidžia 

švelnus braškių ir kreminio sūrio 
derinys bei gaivaus skonio želė su 

braškių griežinėliais. Šis tortas tiks 
lengvo ir gaivaus skonio mėgėjams, 

vertinantiems desertus su uogų 
karalienėmis – braškėmis.

PAGRINDINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS ALERGENAI TORTO VIRŠUS KAINA

 Traškūs biskvito gabalėliai, kreminis 
sūris, braškių tyrės ir grietinėlės 

kremas.

Glitimo turintys javai, 
kiaušiniai ir jų produktai,

sojų pupelės ir jų produktai.

*Tortų viršaus papuošimai gali keistis.

Želė su šviežiomis 
braškėmis, šokoladiniai 

papuošimai.*

1 kg – 25 €
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*Tortų viršaus papuošimai gali keistis.

ŠOKOLADINIS TORTAS 
su vyšniomis ir romu 

Sodraus juodojo šokolado tortas su 
šokoladiniu biskvitu, rome 

mirkytomis vyšniomis bei 
šokolado ir grietinėlės kremu. 

Šis tortas puikiai tiks vertinantiems 
kokybišką, klasikinį šokoladą. 

PAGRINDINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS ALERGENAI TORTO VIRŠUS KAINA

Šokoladinis biskvitas, šokoladas (75 % kakavos), 
grietinėlė, vyšnios, cukrus, kiaušiniai, romas. 

Gaminio sudėtyje yra alkoholio.

Glitimo turintys javai,
pienas ir jo produktai, 

kiaušiniai ir jų produktai
sojų pupelės ir jų produktai.

Grietinėlės ir šokolado 
kremas, šokoladiniai 

papuošimai.*

1 kg – 25 €



*Tortų viršaus papuošimai gali keistis.4

SURIO TORTAS
su šilauogėmis 

Kreminės tekstūros tortas su traškiu 
pagrindu, kuriame dominuoja 

švelniai saldžios šilauogės. 
Gaivia šilauogių rūgštele praturtinto 

kreminio sūrio bei želė su šiomis 
uogomis derinys, nepaliks abejingų.   

PAGRINDINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS ALERGENAI TORTO VIRŠUS KAINA

Traškūs biskvito gabalėliai, kreminis 
sūris, šilauogių tyrės ir grietinėlės 

kremas.

Glitimo turintys javai, pienas 
ir jo produktai, kiaušiniai ir 

jų produktai.  

Želė su šviežiomis 
šilauogėmis, šokoladiniai 

papuošimai.*

1 kg – 25 €



*Tortų viršaus papuošimai gali keistis. 5

SURIO TORTAS
su citrinų tyre 

Kreminės tekstūros tortas su traškiu 
pagrindu, kuriame dominuoja  

gaiviųjų citrinų ir želė derinys. Šis tortas 
tiks ieškantiems ypatingai 

gaivaus skonio. 

PAGRINDINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS ALERGENAI TORTO VIRŠUS KAINA

Traškūs biskvito gabalėliai, kreminis 
sūris,  citrinų tyrės ir grietinėlės kremas. 

Glitimo turintys javai, pienas 
ir jo produktai, kiaušiniai ir 

jų produktai.

Citrinų  želė, citrinos, 
sezoninės uogos.*

1 kg – 29 €



*Tortų viršaus papuošimai gali keistis.6

SURIO TORTAS
su aviečių, spanguolių 

ir kinrožių tyre

Kreminės tekstūros tortas su 
traškiu pagrindu, kuriame atsiskleidžia 

aromatingųjų aviečių, spanguolių ir
 kinrožių skonio natos, papildančios 

švelnų grietinėlės bei želė sluoksnį. Šis 
tortas tiks norintiems atrasti lengvą, 

tačiau ypatingą skonio derinį.

PAGRINDINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS ALERGENAI TORTO VIRŠUS KAINA

Traškūs biskvito gabalėliai, kreminis 
sūris, aviečių, kinrožių, 

spanguolių tyrės ir grietinėlės kremas.

Glitimo turintys javai, pienas 
ir jo produktai, kiaušiniai ir 

jų produktai.

 Kinrožių, spanguolių ir 
aviečių tyrė, šokoladiniai 

papuošimai.*

1 kg – 25 €



PAGRINDINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS

*Tortų viršaus papuošimai gali keistis. 7

SURIO TORTAS
su šaltalankiais 

Kreminės tekstūros tortas su 
traškiu pagrindu, šaltalankio uogų 

tyrės ir kreminio sūrio bei šių uogų želė 
sluoksniu.  Šis tortas tiks mėgstantiems 

saldžiarūgštį ir itin aromatingą 
šaltalankių skonį. 

ALERGENAI TORTO VIRŠUS KAINA

Traškūs biskvito gabalėliai, kreminis 
sūris, šaltalankių tyrės ir grietinėlės 

kremas.

Glitimo turintys javai, pienas 
ir jo produktai, kiaušiniai ir 

jų produktai.  

Želė su šaltalankiais. * 1 kg – 29 €



PAGRINDINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS

*Tortų viršaus papuošimai gali keistis.8

TORTAS
su maskarpone ir kava 

Biskvitinis tortas, kuriame persipina du 
skoniai: aromatingos kavos ir 

maskarponės. Šis nepaprastai 
švelnus tortas tiks mėgstantiems kavą ir 

jos skleidžiamą aromatą.

ALERGENAI TORTO VIRŠUS KAINA

Kavos skonio biskvitas, maskarponės, 
grietinėlės ir kavos kremas.

Glitimo turintys javai, pienas 
ir jo produktai, kiaušiniai ir 

jų produktai. 

Maskarponės sūrio kremas, 
šokoladiniai papuošimai.*

1 kg – 25 €



*Tortų viršaus papuošimai gali keistis. 9

TORTAS
su špinatais ir juodaisiais 

serbentais 
Minkštas, špinatų biskvito tortas, 

kuriame itin dera subtilus juodųjų 
serbentų rūgštumas ir grietinėlės 

švelnumas. Šis tortas tiks 
vertinantiems natūralumą ir 

ieškantiems nesaldaus skonių derinio.

ALERGENAI TORTO VIRŠUS KAINA

Biskvitas su špinatais, juodųjų 
serbentų tyrė, grietinėlės ir juodųjų 

serbentų kremas.

Glitimo turintys javai, pienas 
ir jo produktai, kiaušiniai ir 

jų produktai. 

Šokoladiniai papuošimai.* 1 kg – 25 €

PAGRINDINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS



*Tortų viršaus papuošimai gali keistis.10

TORTAS
„Rūta“ su juoduoju, pieniniu 

ir baltuoju šokoladu
Keturių sluoksnių, ypatingo švelnumo 

tortas, kuriame susitinka juodasis, 
pieninis ir baltasis šokoladai, 

praturtinti grietinėle bei šokoladinis 
biskvitas su traškia lazdyno riešutų 

pasta. Šis tortas tiks ieškantiems 
ypatingai šokoladinio 

ir švelnaus skonio deserto. 

PAGRINDINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS
ALERGENAI TORTO VIRŠUS KAINA

Šokoladinis biskvitas, lazdyno riešutai ir traškūs 
dribsniai, juodojo šokolado ir grietinėlės kremas, 
pieninio šokolado ir grietinėlės kremas, baltojo 

šokolado ir grietinėlės kremas. 

Glitimo turintys javai, pienas 
ir jo produktai, kiaušiniai ir jų 
produktai, lazdyno riešutai.

Šokoladiniai papuošimai.* 1 kg – 25 €



*Tortų viršaus papuošimai gali keistis. 11

MIGDOLINIS TORTAS 

PAGRINDINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS

su pasifloromis 

Riešutinio skonio tortas, kuriame 
nepriekaištingai dera  karamelinis 

šokoladas, migdolinis biskvitas ir gaiviosios 
pasifloros. Šis tortas tiks mėgstantiems 

ryškų riešutų skonį su ypatingo 
gaivumo poskoniu.

ALERGENAI TORTO VIRŠUS KAINA

 Migdolinis biskvitas, lazdyno riešutų 
pasta, pasiflorų ir grietinėlės kremas, 
lazdyno riešutų ir grietinėlės kremas. 

Glitimo turintys javai, pienas ir jo 
produktai, kiaušiniai ir jų produktai, 

lazdyno riešutai, sojų pupelės ir jų produktai.

Karamelinio šokolado 
kremas, šokoladiniai 

papuošimai.*

1 kg – 29 €



ŠOKOLADINIS TORTAS 
su karijų riešutais 

Itin sodraus šokoladinio skonio tortas, kurį 
gausiai papildo smulkinti karijų riešutai. 
Šis tortas tiks mėgstantiems šokoladą ir 

ieškantiems saldesnio deserto.

ALERGENAI TORTO VIRŠUS KAINA

 Traškūs šokoladiniai biskvito gabalėliai, 
kreminis sūris ir juodasis šokoladas, juodojo 

šokolado ir grietinėlės kremas su karijų riešutais.

Glitimo turintys javai, pienas 
ir jo produktai, kiaušiniai ir 
jų produktai, karijų riešutai.

Šokoladas ir karijų 
puselės, šokoladiniai  

papuošimai.*

1 kg – 29 €

*Tortų viršaus papuošimai gali keistis.12

PAGRINDINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS



MORKU TORTAS 
su graikiniais riešutais, 

maskarpone ir apelsinais
Minkštumu ir purumu 

išsiskiriantis dviejų skonių tortas, 
kuriame maskarponės kremas persipina 

su cinamonu kvepiančiu biskvitu. 

ALERGENAI TORTO VIRŠUS KAINA

Morkų, apelsinų, cinamono ir 
graikinių riešutų biskvitas, 

maskarponės ir grietinėlės kremas.

Glitimo turintys javai, pienas 
ir jo produktai, kiaušiniai ir jų 
produktai, graikiniai riešutai.

Cukruoti apelsinai, 
šokoladiniai papuošimai.*

1 kg – 25 €

PAGRINDINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS

*Tortų viršaus papuošimai gali keistis. 13



PAGRINDINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS

SURIO TORTAS 
 su egzotinių vaisių tyre

Kreminės tekstūros tortas su 
traškiu pagrindu, kuriame persipina 

kreminio sūrio bei egzotinių vaisių tyrės želė. 
Šis tortas tiks ieškantiems itin lengvo, dar 

neatrasto, egzotinio skonio derinio. 

ALERGENAI TORTO VIRŠUS KAINA

Traškūs biskvito gabalėliai, kreminis sūris, 
egzotinių vaisių tyrės ir grietinėlės kremas. 

Glitimo turintys javai, pienas 
ir jo produktai, kiaušiniai ir 

jų produktai. 

Egzotinių vaisių želė, 
šokoladiniai papuošimai.*

1 kg – 29 €

*Tortų viršaus papuošimai gali keistis.14



SURIO TORTAS  
su pasiflorų tyre 

Kreminės tekstūros tortas su traškiu 
pagrindu, kuriame dominuoja  

egzotiškųjų pasiflorų ir  želė derinys. 
Šis tortas tiks ieškantiems ypatingai 

gaivaus skonio.

ALERGENAI TORTO VIRŠUS KAINA

Traškūs biskvito gabalėliai, kreminis 
sūris, pasiflorų tyrės ir 

grietinėlės kremas. 

Glitimo turintys javai, pienas 
ir jo produktai, kiaušiniai ir jų 

produktai.

Pasiflorų vaisių želė, 
šokoladiniai papuošimai.*

1 kg – 29 €

PAGRINDINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS

*Tortų viršaus papuošimai gali keistis. 15



PAGRINDINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS

TORTAS 
su šampaniniu kremu 

Šampaninio kremo tortas su 
šokoladiniu biskvitu ir egzotiškųjų pasiflorų tyre. 

Nepriekaištingo skonio tortas su 
šampanu tiks ypatingoms progoms.

ALERGENAI TORTO VIRŠUS KAINA

Šampaninis kremas, pasiflorų tyrė, 
šokoladinis biskvitas.

Gaminio sudetyje yra alkoholio.

Pienas ir jo produktai, 
kiaušiniai ir jų produktai, glitimo 
turintys javai, sojų pupelės ir jų 

produktai.

Baltojo šokolado veliūras,
baltojo šokolado papuošimai.*

1 kg – 29 €

*Tortų viršaus papuošimai gali keistis.16



PANAKOTA su vyšniomis

PANAKOTA su šokoladu

ALERGENAI

ALERGENAI

DESERTO VIRŠUS

DESERTO VIRŠUS

KAINA

KAINA

Grietinėlė, pienas, 
cukrus, želatina.

Grietinėlė, pienas, 
cukrus, želatina.

Pienas ir jo produktai.

Pienas, sojų pupelės ir
 jo produktai.

Želė su vyšniomis.

Juodasis šokoladas 
(75 % kakavos).

1 vnt. – 2,90 €

1 vnt. – 2,90 €
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PAGRINDINĖS 
SUDEDAMOSIOS DALYS

PAGRINDINĖS 
SUDEDAMOSIOS DALYS



PANAKOTA su šaltalankiais

PANAKOTA su juodaisiais 
serbentais 

ALERGENAI

ALERGENAI

DESERTO VIRŠUS

DESERTO VIRŠUS

KAINA

KAINA

Grietinėlė, pienas, 
cukrus, želatina.

Grietinėlė, pienas, 
cukrus, želatina.

Pienas ir jo produktai.

Pienas ir jo produktai.

Šaltalankių tyrės želė.

Juodųjų serbentų tyrės želė.

1 vnt. – 2,90 €

1 vnt. – 2,90 €
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PAGRINDINĖS 
SUDEDAMOSIOS DALYS

PAGRINDINĖS 
SUDEDAMOSIOS DALYS



PANAKOTA su šilauogėmis 

PANAKOTA su braškėmis

ALERGENAI

ALERGENAI

DESERTO VIRŠUS

DESERTO VIRŠUS

KAINA

KAINA

Grietinėlė, pienas, 
cukrus, želatina.

Grietinėlė, pienas, 
cukrus, želatina.

Pienas ir jo produktai.

Pienas ir jo produktai.

Žėlė su šviežiomis 
šilauogėmis.

Želė su šviežiomis 
braškėmis.

1 vnt. – 2,90 €

1 vnt. – 2,90 €
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PAGRINDINĖS 
SUDEDAMOSIOS DALYS

PAGRINDINĖS 
SUDEDAMOSIOS DALYS



ALERGENAI

DESERTO VIRŠUS KAINA

Grietinėlė, maskarponės 
sūris, biskvitas, braškės.

Glitimo turintys javai, pienas 
ir jo produktai, kiaušiniai ir 

jų produktai.

Šviežios braškės. 1 vnt. – 2,90 €

TIRAMISU su braškėmis

ALERGENAI

DESERTO VIRŠUS KAINA

Kiaušinio tryniai, 
grietinėlė, rudasis cukrus.

Glitimo turintys javai, 
pienas ir jo produktai, 

kiaušiniai ir jų produktai.

Karamelizuotas cukrus. 1 vnt. – 4,50 €

KREMBRIULE
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PAGRINDINĖS 
SUDEDAMOSIOS DALYS

PAGRINDINĖS 
SUDEDAMOSIOS DALYS



KREPŠELIS 
su graikiniais riešutais 

KREPŠELIS  su slyvomis

ALERGENAI

ALERGENAI

DESERTO VIRŠUS

KAINA

KAINA

Kapotos tešlos pagrindas, graikiniai 
riešutai, klevų sirupas, sviestas, 

kiaušinių masė.

Kapotos tešlos pagrindas, slyvos, 
karamelė, šokoladas (75 % kakavos), 

grietinėlė, traškūs dribsniai. 

Glitimo turintys javai, 
pienas ir jo produktai, 

kiaušiniai ir jų produktai, 
migdolai, graikiniai  riešutai.

Glitimo turintys javai, 
pienas ir jo produktai, 

kiaušiniai ir jų produktai, 
migdolų drožlės.

Migdolų drožlės ir traškūs dribsniai. 

1 vnt. – 2,50 €

1 vnt. – 2,50 €

PAGRINDINĖS 
SUDEDAMOSIOS DALYS

PAGRINDINĖS 
SUDEDAMOSIOS DALYS

DESERTO VIRŠUS

Graikiniai riešutai.
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KREPŠELIS 
su riešutais ir karamele 

KREPŠELIS  su žaliosiomis 
citrinomis ir baltuoju šokoladu 

ALERGENAI

ALERGENAI

DESERTO VIRŠUS

KAINA

KAINA

Kapotos tešlos pagrindas, 
migdolai, graikiniai riešutai, 

lazdyno riešutai, sviestas, kiaušinių 
masė, cukrus, medus.

Kapotos tešlos pagrindas, 
graikiniai riešutai, klevų sirupas, 

sviestas, kiaušinių masė.

Pienas ir jo produktai, 
kiaušiniai ir jų produktai, 

glitimas, migdolai, graikiniai 
riešutai, lazdyno riešutai.

Glitimo turintys 
javai, pienas ir jo produktai, 

kiaušiniai ir jų produktai.

Baltasis šokoladas su žaliosiomis citrinomis.

1 vnt. – 2,50 €

1 vnt. – 2,50 €

PAGRINDINĖS 
SUDEDAMOSIOS DALYS

PAGRINDINĖS 
SUDEDAMOSIOS DALYS

DESERTO VIRŠUS

Įvairūs riešutai.
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Šimtmecio istorija
   Kai 1913 metais Šiaulių centre ant mažo medinio
namelio pasirodė iškaba „Rūta“ ir dideliame katile
Antanas Gricevičius pradėjo virti karamelę, niekas

nesitikėjo, kad po daugiau nei 100 metų mažas namelis
pavirs į vieną ilgiausiai veikiančių saldainių fabrikų

ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje.

2012 m. bemaž toje pačioje vietoje, senojo fabriko
patalpose, duris atvėrė „Rūtos“ Šokolado muziejus,

parduotuvė ir kavinė. Čia iki šiol kvepia šokoladu
ir pulsuoja šokolado istorija.

Linkime malonių potyrių!

www.ruta.lt
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DĖL UŽSAKYMŲ KREIPKITĖS:
el. p. kavine@ruta.lt

tel.: + 370 611 10766; + 370 616 00191

Tortus pagaminsime Jūsų pageidavimu nuo 1 iki 3 kg. 
Dėl didesnio svorio teirautis nurodytu telefonu. Juos laikykite nuo + 2 iki + 6 ° C temperatūroje.

MUS RASITE:
UAB „Rūta“

Tilžės g. 133, LT-76349 
Šiauliai, Lietuva

BENDRADARBIAUKIME:KAVINĖS DARBO LAIKAS:
I–V 10.00–19.00
VI 10.00–17.00

rutoskavine

uab_ruta


