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Bryllupsbog



2/7

Hvert år har La Glace æren af at glæde mange 
brudepar og deres gæster med en personlig og 

individuel bryllupskage. På de følgende sider har vi 
samlet et lille udvalg af hvad dygtige konditorer formår. 

Vi håber De finder dem inspirerende, men vil 
nøje understrege, at stort set alt er muligt. 

Vi sætter en stor ære i, at hver enkel bryllupskage 
får lov at bidrage til festen som et smukt, smagfuldt 

og fremfor alt personligt indslag.

Derfor kan De bruge Bryllupsbogen som inspirationskilde, 
men den eneste ene bryllupskage, nemlig Deres, 

skal blive Deres livs drømmes kage.

Derfor anbefaler vi altid et møde og en samtale 
for at finde frem til netop det indhold og udseende, 

der skal gøre jeres kage perfekt. De er altid velkommen 
til at kontakte os så vi kan sætte god tid af, 

til at drøfte ønskerne.
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La Glace's dygtige konditorstab har kreeret en populær kagesammensætning, der er perfekt 
til servering til bryllupsreception eller til kaffen oven på en større middag.
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Bryllupskage specialiteten består af mazarinbunde bagt på 
marcipan og smør, stænket med Grand Marnier og lagt  
sammen med orangetrøffel, evt. med et lille lag af abrikos 
marmelade. Denne kagesammensætning er desuden meget 
nem at skære, så alle stykker fra først til sidst bliver flotte. 
Kagen kan også tåle at stå lidt fremme blandt gæsterne, så 
alle når at nyde synet, inden den skæres for. Skulle der mod 
forventning være kage tilbage, kan denne variation fryses 
ned.

Som dessert anbefaler vi Forårskage eller Efterårskage, 
men der er flere muligheder. Smag og behag afstemmes 
ved den indledende samtale.

Delikat ydre 
og delikat indhold
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Det er en tillidssag at sælge en så stor kage til et bestemt 
antal personer. For hvor meget kage får man så for pengene? 
Er der nok til alle?

I Conditori La Glace har vi regnet størrelsen meget nøjagtigt 
ud for hver eneste kage for at kunne give den mest optimale 
oplevelse. 

Der er beregnet 36 cm2 pr. person, det svarer til den lagkage-
størrelse, vi serverer i konditoriet. Gæster spiser generelt 
mest kage, når den serveres som dessert og derfor bør der 
bestilles til det fulde antal. Ved en reception spiser gæster 
lidt mindre og derfor strækker en kage til lidt flere. Og endelig 
hvis kagen skæres for, til kaffen inden midnat, bør De ikke 
bestille til mere end hvad der svarer til 80 % af gæsteskaren. 

Priser
Prisen for en bryllupskage fra Conditori La Glace er kr. 115 
pr. kuvert. Prisen dækker næsten uanset, hvilken model De 
vælger. Om der er en eller 2 roser mere eller mindre ændrer 
ikke prisen. Kun hvis De ønsker det helt ekstraordinære kan 
det få indflydelse på prisen.

Levering
Conditori La Glace kan levere kagen i hele Storkøbenhavn 
mod ekstra betaling. Så er det vort ansvar, at kagen kommer 
hel frem til Deres fest. Ring gerne og hør om pris på levering.

Gode råd 
om kage og gæster
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