
Kransakaka
Gómsæt og fallega skreytt 
 30 manna kransakaka  
  með 15 hringjum,  
  skreytt með  ferskum 
   berjum og súkkulaði. 

Þyngd: u.þ.b. 2000g 
  (með skreytingu) 

Verð aðeins:
 13.490 kr. 

Skoðaðu og pantaðu á 
http://tertugalleri.is/products/kransakaka

Kransablóm
Fjórar mismunandi gerðir: með 
jarðarberjum, með súkkulaði, með 
kokteilberjum og með valhnetum. 
Veldu þá gerð eða samsetningu 
sem þér líkar best.

Verð frá aðeins:
 98 kr./stk. 

Skoðaðu og pantaðu á 
http://tertugalleri.is/products/kransablom

Kransakarfa
Öðruvísi 15 manna, 7 hringja 

 kransakaka. Gómsæt, skreytt með 
 ferskum berjum og súkkulaði.

Verð aðeins:
 6.990 kr. 

Skoðaðu og pantaðu á 
http://tertugalleri.is/products/kransakarfa

Ósamsett kransakaka
Góð kaup fyrir þá sem vilja sjálfir skreyta fallega 
30 manna kransaköku. Þú færð kökuna frosna. 
Auðvelt og gaman að setja saman

Verð aðeins:
8.900 kr. 

Skoðaðu og pantaðu á 
http://tertugalleri.is/products/osamsett-kransakaka

Þyngd: u.þ.b. 1.235g 
  (með skreytingu)   

Þyngd: u.þ.b. 1.600g  
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TertuGallerí
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Skoðaðu meira úrval af tertum og kökum á tertugalleri.is

Fermingar 2015
   Ferming er áfangi á leið barnsins frá æsku til fullorðinsára.  
  Það er hefðbundinn og góður siður að fagna því með veislu 
 þar sem boðið er upp á tertur og bakkelsi af bestu sort. Með því 
er fermingarbarninu sýnd virðing, umhyggja og stuðningur út í 
lífið. Mörgum vex hins vegar í augum allt umstangið og 
         fyrirhöfnin. Þar getur Tertugalleríið hjálpað þér með 
          flottum, bragðgóðum og sniðugum tertum og kökum á 
                góðum kjörum. Kynntu þér úrvalið og verðið á 
                tertugalleri.is. Tryggðu þér tertu á fermingarborðið og 
             pantaðu tímanlega.

Sent skv. Þjóðskrá í vörslu Markaðsráðs ehf., sími 5300800



Peruterta
Falleg 20 manna peruterta. 
Fersk og freistandi 
í veisluna.

Verð aðeins:
4.990 kr.

Skoðaðu og pantaðu: http://tertugalleri.is/products/peruterta

Stærð: 20 manna

Banana- og kókosbomba
Mjúkur kókossvampbotn með súkkulaði, bananar, 
rjómi og mulin púðursykurmarengs með 
súkkulaðiganas. Í senn stökk og mjúk. 

Stærð: 15 manna  

Verð aðeins:
 5.990 kr. 

Skoðaðu og pantaðu: http://tertugalleri.is/products/kokosbomba

Frönsk súkkulaðiterta
Þétt, mjúk og unaðslega bragðgóð. 15 manna frönsk 
súkkulaðiterta. Skreytt með bráðnu 
súkkulaði, jarðarberjum 
og bláberjum.

Verð aðeins:
3.990 kr.

Skoðaðu og pantaðu: 
http://tertugalleri.is/products/fronsk-sukkula-iterta

Stærð: 15 manna

Amerísk súkkulaðiterta
Ómótstæðileg 20 manna súkkulaðiterta. 
Terta fyrir sanna 
súkkulaðiaðdáendur. 

Verð aðeins:
4.990 kr.

Skoðaðu og pantaðu: 
http://tertugalleri.is/products/amerisk-sukkuladiterta

Stærð: 20 manna

Karamelluterta
Ljúffeng 20 manna terta. Tvöfaldur súkkulaðitertubotn 
með karamellu á milli.Hjúpuð 
með karamellukremi og 
dökku súkkulaðikremi 
á köntum.

Verð aðeins:
4.140 kr.

Skoðaðu og pantaðu: http://tertugalleri.is/products/karamelluterta

Stærð: 20 manna
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Pantaðu tímanlega! 
Í fyrra gátum við ekki annað eftirspurn. Kynntu þér afgreiðslufrest og afgreiðslutíma Tertugallerísins.

Tertugallerí • Skeifunni 19, 108 Reykjavík • Sími: 510 2300 • Netfang: tertugalleri@tertugalleri.is • Vefsíða: http://tertugalleri.is

Hrísmarengsbomba
Púðursykursmarengs með hrískúlum, kokteil-

ávextir og vanillurjómi. Hjúpað með rjóma-
súkkulaðiganas og Nóa kroppi.

Stærð: 15 manna

Verð aðeins:
5.990 kr. 

Skoðaðu og pantaðu: http://tertugalleri.is/products/hrismarengsbomba

Marengsbomba
15 manna púðursykursmarengsterta með rjómafyllingu. 
Skreytt með marengsbitum, 
karamellu, súkkulaði og 
ferskum berjum.

Verð aðeins:
4.390 kr.

Skoðaðu og pantaðu: http://tertugalleri.is/products/marengsbomba

Stærð: 15 manna

Litlar kleinur
120 stk. saman í öskju. Henta 
frábærlega á hlaðborðið.

Verð aðeins:
3.770 kr.

Skoðaðu og pantaðu: http://tertugalleri.is/products/litlar-kleinur

Eining:
120 stk. í öskju

Pönnukökur
Ekta íslenskar pönnsur, eins og heimabakaðar. 
Tilvalið á hlaðborðið. 
30 saman í öskju.

Verð aðeins:
1.340 kr.

Skoðaðu og pantaðu: http://tertugalleri.is/products/ ponnukokur

Eining: 
30 stk. í öskju

Upprúllaðar pönnukökur
Ekta íslenskar pönnsur, upprúllaðar 
með sykri. 30 stk í öskju.

Verð aðeins:
1.715 kr.

Skoðaðu og pantaðu: 
http://tertugalleri.is/products/upprulladar-ponnukokur-med-sykri

Eining:
30 stk. í öskju
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TertuGallerí

TertuGallerí

Marsípanterta með skrauti & texta
Marsípanterta með svamptertubotni. 4 bragðtegundir: 
Súkkulaði, jarðarberja, Irish coffee eða karamellu og Daim. 
Láttu setja þinn eigin texta. 3 stærðir.

Verð frá aðeins:
12.990 kr.

Skoðaðu og pantaðu: http://tertugalleri.is/products/marsipanterta

Stærðir:
 - 25 manna
 - 30 manna
 - 40 manna

Bókarterta með skrauti & texta
Bragðgóðar marsípantertur fyrir 30 manns. 4 
bragðtegundir: Súkkulaði, jarðarberja, Irish coffee eða 
karamellu og Daim. Láttu setja þinn eigin texta.

Verð aðeins:
14.990 kr.

Skoðaðu og pantaðu: 
http://tertugalleri.is/products/ bokarterta-med-texta

Stærð: 30 manna

Marsípanhringur
Marsípanterta með svamptertubotni. 4 bragð-
tegundir: Súkkulaði, jarðarberja, Irish coffee eða karamellu 
og Daim. Láttu setja þinn eigin texta. 3 stærðir.

Verð frá aðeins:
6.500 kr.

Skoðaðu og pantaðu: http://tertugalleri.is/products/marsipanhringur

Bókarterta með mynd
Bragðgóðar marsípantertur fyrir 30 manns. 

4 bragðtegundir: Súkkulaði, jarðarberja, 
Irish coffee eða karamellu og Daim. Sendu 

okkur mynd og veldu þinn eigin texta. 

Stærð: 30 manna

Verð aðeins: 16.640 kr. 

Skoðaðu og pantaðu: http://tertugalleri.is/products/bokarterta-med-mynd-og-texta
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Stærðir:
 - 12 manna
 - 16 manna
 - 20 manna
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Marsípanveisla með skrauti & texta
Marsípanterta með svamptertubotni. 4 bragðtegundir: 
Súkkulaði, jarðarberja, Irish coffee eða karamellu og Daim. 
Láttu setja þinn eigin texta. 3 stærðir.

Verð frá aðeins:
12.990 kr.

Skoðaðu og pantaðu: http://tertugalleri.is/products/marsipanveisla

Stærðir:
 - 25 manna
 - 30 manna
 - 40 manna
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Kynntu þér enn meira úrval af fermingartertum á tertugalleri.is 

Tertugallerí • Skeifunni 19, 108 Reykjavík • Sími: 510 2300 • Netfang: tertugalleri@tertugalleri.is • Vefsíða: http://tertugalleri.is

Súkkulaðiterta með skrauti & texta
Gómsæt og fallega skreytt. Fæst í 3 stærðum. 
Sendu okkur þinn texta.

Verð frá aðeins:
2.624 kr.

Skoðaðu og pantaðu: 
http://tertugalleri.is/products/sukkuladiterta-med-texta

Súkkulaðiterta með skrauti, mynd & texta
Gómsæt og fallega skreytt. Fæst bæði 30 
manna og 60 manna. Sendu okkur þinn 
texta og þína mynd. 

Stærðir: 
30 manna og 60 manna

Verð frá aðeins:
 6.193 kr. 

Skoðaðu og pantaðu: http://tertugalleri.is/products/sukkuladiterta-med-texta-og-mynd

Súkkulaðiterta með nammi
Gómsæt súkkulaðiterta skreytt með M&M, lakkrís og hlaupi. 
Fæst í 3 stærðum.

Verð frá aðeins:
2.065 kr.

Skoðaðu og pantaðu: http://tertugalleri.is/products/afmaelisterta

Gulrótarterta (ferköntuð)
15 manna gulrótaterta. Ljúffengur einfaldur botn með 
ostakremi og skreytt með appelsínu-súkkulaðispæni.

Verð aðeins:
3.990 kr.

Skoðaðu og pantaðu: http://tertugalleri.is/products/gulrotarterta

Stærð: 15 manna
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Stærðir:
 - 15 manna
 - 30 manna
 - 60 manna
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Stærðir:
 - 15 manna
 - 30 manna
 - 60 manna
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Gulrótarterta (hringlaga)
20 manna gulrótaterta. Ljúffengur þrefaldur botn með 
ostakremi og skreytt með appelsínu-súkkulaðispæni.

Verð aðeins:
4.990 kr.

Skoðaðu og pantaðu: http://tertugalleri.is/products/gulrotarterta

Stærð: 20 manna
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Skoðaðu nýja og 
glæsilega vefverslun

tertugalleri.is

Nýttu þér gott verð 
á fermingartertum
Það er ótrúlega einfalt og fljótlegt að 
panta tertur og kökur fyrir ferminguna hjá 
Tertugalleríinu. Skoðaðu nýju vefverslunina 
okkar á tertugalleri.is og gerðu góð kaup 
á þeim tertum sem þú vilt bjóða uppá í 
fermingarveislunni. 

Athugaðu að sumar terturnar okkar bjóða 
uppá að þú sendir okkur mynd og/eða þinn 
texta á tertuna. Það getur lífgað uppá veisluna 
að hafa mynd af fermingarbarninu, nafn og 
fermingardag á tertunni.

Skoðaðu enn meira úrval af fermingar-
tertum og öðru bakkelsi á tertugalleri.is.

Hvernig panta ég?
Þú ferð inn á tertugalleri.is hvort sem það er 
í tölvunni þinni, spjaldtölvunni eða snjall-
símanum og pantar þær tertur og bakkelsi sem 
þú kýst og greiðir fyrir á netinu. Í pöntunar-
ferlinu tekur þú fram hvenær þú vilt sækja og 
kemur svo til okkar í Skeifuna 19 í Reykjavík 
á umsömdum tíma og nærð í vörurnar þínar. 
Þetta er ótrúlega einfalt. En ekki hika við að 
hafa samband ef þú lendir í vandræðum eða 
óskar frekari upplýsinga.

Þeir sem ekki eru tölvuvæddir er líka velkomið 
að hringja og panta í síma 510 2300. 

Vinsamlegast kynntu þér afgreiðslutíma hjá 
Tertugalleríinu og fyrirvara pantana.

Pantaðu tímanlega
Í Tertugalleríinu er allt sérbakað eftir 
pöntun og við eigum engar vörur á lager. Sá 
tími sem líður frá því að vara er pöntuð og 
þangað til hægt er að sækja hana er venjulega 
um 2-3 sólarhringar. Á álagstímum, t.d. 
þegar fermingar standa sem hæst getur sá 
tími lengst verulega. 

Í fyrra gátum við ekki annað eftirspurn. Við 
ráðleggjum því öllum sem vilja tryggja sér 
frábærar tertur á góðu verði frá Tertu-
galleríinu að panta með góðum fyrirvara.

*Hraðpöntun - hvað er það?
Tertugalleríið lítur á sig sem nútíma-
legasta bakarí og tertugerð landsins. 
Skannaðu kóðann hjá þeirri tertu sem 
þig langar í á veisluborðið með snjall-
símanum þínum eða spjaldtölvunni 
og kláraðu pöntunina. Það tekur 
bara augnablik.

Hafðu samband
Skoðaðu facebook-síðuna okkar og sendu 
okkur skilaboð á facebook.com/tertugalleri. 
Þú getur líka sent okkur tölvupóst á 
tertugalleri@tertugalleri.is eða hringt í 
síma 510 2300. 

Ekki gleyma að skoða nýjan og flottan vef 
okkar á tertugalleri.is.  Þar má sjá enn meira 
úrval af fermingartertum, fá ýmsar gagnlegar 
upplýsingar og senda okkur skilaboð.

Sent skv. Þjóðskrá í vörslu Markaðsráðs ehf., sími 5300800


