Beställ examenstårtor hos oss !
På Cafè Gyllen & Linds Konditori i Ryd har vi under årens lopp gjort mändger med tårtor till såväl vardag som fest. Alla
våra tårtor tillverkas på plats i egna bagerier med omsorg, fantasi & finéss, det tror vi gör våra bakverk en aning godare.
Nu till skolavslutningen är vi väl förberedda och ser fram emot att få göra just Er tårta på bästa sätt. Vi har därför till
skolavslutningen ett bra erbjudande med 100:- rabatt på 2 sorter som vi vet passar extra bra. Så välkommen med din
beställning och ta med rabattkupongen så ordnar vi goda och prisvärda tårtor till den stora dagen*...

Student - mösstårta
Med grädde, vaniljkräm, hallonsylt och sockerkaka, överdragen med vit marsipan designad
som en mössa med skärm & emblem. Rabatten gäller på en eller flera tårtor i 10 pers. storlek.
(Vill du ha text på tårtan, upp till 25 tecken, tillkommer 25kr =254kr med kupong)

(ord. pris 329:-)

- pris med kupong: 229:-

Student - fototårta
På tårtan får du din egen bild och ev. text (som ingår i priset) på ett ätbart "sockeroblat".
Vi dekorerar med mössa & gulblå band i marsipan. Prisex.10p. finns även för 6 & 15 pers.
Med grädde, vaniljkräm, hallonsylt, sockerkaka & marsipan.

(ord. pris 439:-)

- pris med kupong: 339:-

* Då dessa båda tårtor är täckta av marsipan går det bra att hämta tårtan/tårtorna någon dag innan själva firandet och sedan
förvara de i kylskåp utan att smak & utseende påverkas.

Café GYLLEN
Nygatan 17, lilla torget
Linköping, tel. 013-24 43 43
www.cafegyllen.se

LINDS Konditori
Mårdtorpsgatan 27, Ryds centrum
Linköping, tel. 013-17 04 13
www.lindskonditori.se

Rabattkupong

Vid köp av våra 2 sorters studenttårtor berättigar denna kupong till (per tårta)

100:- rabatt
Gäller vid köp av student - Mösstårta i 10 personers storlek och/eller student - Fototårta
i 6, 10 eller 15 personers storlek. Erbjudandet gäller vid beställning
på Café Gyllen eller Linds Konditori Ryd senast 17/6-2017 och kan
ej kombineras med andra rabatter. Gör din beställning i någon av
butikerna, på telefon eller via internet. Ta med kupongen eller
meddela vid beställningstillfället att du har en, vid internetbeställning,
ange "rabattkupong" på övrig info.

till målsman för:

Molijnsväg 21 - 589 41 Linköping

