Oferta “Słodki stół”
Beziki - 60 zł/ kg
Beziki wypiekane według tradycyjnej receptury ze świeżych białek kurzych jaj. W wybranych kolorach,
przeznaczone do ekspozycji w słojach.
Beziki przekładane kremem - 4 zł/szt.
Dwa bezowe ciasteczka, przekładane kremem.
Lizaki bezowe - 6 zł/szt.
Wypiekane w różnych kształtach i kolorach, dodatkowo dekorowane wstążeczką w dopasowanym kolorze
Gniazdka bezowe z kremem indywidualnie dekorowane- 8 zł/szt.
Pieczone ze świeżych białek kurzych jaj, wypełnione delikatnym kremem na bazie serka mascarpone,
dekorowane owocami sezonowymi.
Cake pops - 5 zł/szt.
Czekoladowe trufle na patyku, oblane czekoladą w kolorze brzoskwiniowym, pokryte jadalnym, złotym
pyłkiem, dekorowane wstążeczką w dopasowanym kolorze
Kulki mocy -- 4,50 zł/szt.
Słodycze stworzone między innymi z prażonych pestek, orzechów , owoców suszonych z dodatkiem masła
orzechowego, słodzone miodem lub syropem klonowym
Ciastka - 40 zł/ kg lub 3 zł/szt.
Owsiane
Czekoladowe
Maślane z rozmarynem
Kokosanki
Lawendowe
Wszystkie nasze ciasteczka są dostępne w dwóch rozmiarach.
Małe sprzedawane na wagę, duże sprzedawane na sztuki.
Ciastka kruche z kremem, indywidualnie dekorowane - 5,50zł/szt.
Dwa okrągłe ciasteczka o fantazyjnych brzegach, pieczone z dodatkiem prawdziwego masła. Przekładane
białym kremem, dekorowane liofilizowanymi owocami lub suszem kwiatów jadalnych
Cupcake z kremem - 6 zł/szt. lub kwiatami z kremu maślanego - 8,50 zł/szt.
Babeczki czekoladowe, z dodatkiem owoców lub czekolady, podane w ozdobnych papilotkach.
Dekorowane kremem lub kwiatami z kremu maślanego
Mini bajgle na słodko - 6 zł/szt.
Donut przełożony pysznym kremem.
Słony karmel, Oreo, Czekoladowe
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Makaroniki - 4 zł/szt.
Dwa migdałowe ciasteczka, wypieczone w wybranym kolorze, przełożone kremem.
Mini ptysie z kremem - 50 zł/porcja (ok. 700 g)
Maleńkie ptysie, nadziane creme patissiere lub karmelowym ganache
Eklery - 6 zł/szt
Różane
Lemon curd
Tiramisu
Brownie (blaszka 20 x 30 cm - 24 porcje) - 80 zł
Mini brownie - 6,50 zł/szt.
Wypiekane w formie małych babeczek, polane kremem czekoladowym lub sosem owocowym.
Blok czekoladowy (blaszka 20 x 30 cm - 24 porcje) - 80 zł
Blok waniliowy (blaszka 20 x 30 cm - 24 porcje) - 80 zł
Blok czekoladowy i waniliowy to nostalgiczne wspomnienie słodkości ze szkolnych lat
Mini torciki naked np.: szpinakowe, marchewkowe, cytrynowe, bananowe - 11 zł/szt.
Przekładane delikatnym kremem w wybranym smaku, oprószone cukrem pudrem, dekorowane owocami
sezonowymi.
Torciki musowe - 11 zł/szt.
Ten torcik sam z siebie jest wyjątkowo dekoracyjny, gdyż można go skomponować z różnych kolorów
musów czekoladowych i owocowych. Dekorowany owocami sezonowymi.
Mini donaty pieczone indywidualnie dekorowane - 5 zł/szt
Nie używamy półproduktów głęboko mrożonych. Te pyszne ciasteczka są pieczone przez nas w naszej
pracowni. Dekorowane polewą w wybranym kolorze, dekorowane różnymi dodatkami.
Pięknie prezentują się zawieszone na specjalnych tablicach przeznaczonych do ich ekspozycji
Mini tarty - 4,50 zł/szt.
Czekoladowe - z dodatkiem frużeliny owocowej
Kajmakowe - z dodatkiem frużeliny z czarnej porzeczki
Cytrynowe - z włoską bezą paloną
Deserki w słoiczkach - 7 zł/szt. 135 ml
To kompozycje deserów z musów z dodatkiem delikatnego ciasta i owoców.
Dodatkową dekorację stanowi zawiązana na słoiczku wstążeczka w dopasowanym kolorze
Mini serniczki - 5,50 zł/szt.
Różany
Lawendowy
Kwiatowy serniczek ma zimno, na kruchym spodzie
Wegańskie słodkości
Mini tofurniki - 8 zł/szt.
Mini tarta czekoladowa- 4,5 zł/szt.
Ciastko owsiane- 3 zł/szt.
Cupcake czekoladowy z kremem- 7 zł/szt.
Minimalne zamówienie to 10 szt. Dotyczy również poszczególnych smaków.
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Ciasta
Torty bezowe (średnica 28 cm) - 100 zł
z kremem śmietankowym i sezonowymi owocami (truskawki, maliny, borówki)
z wiśniami i czekoladą
snickers (z masłem orzechowym, karmelem i orzechami)
beza z krakersami i orzechami z kremem oblanym czekoladą i posypany krakersami - 80 zł
Serniki (średnica 23 cm) - 85 zł
sernik ferrero rocher, czekoladowy z polewą i pralinkami
sernik baileys, aksamitny sernik z musem i czekoladą
sernik marmurkowy bananowy z bananowym ganache
Serniki (średnica 26 cm)
sernik wiedeński 75 zł
sernik straciatella (na zimno, z kawałkami czekolady i galaretką malinową) - 80 zł
sernik matcha (na zimno, z malinami i zieloną herbatą) - 85 zł
sernik na czekoladowym cieście kruchym z wiśniami i bezą - 85 zł
sernik snickers - 90 zł
sernik kajmakowy z cynamonem - 90 zł
pascha z bakaliami i czekoladą - 90 zł
sernik mango - 90 zł
sernik creme brulee - 90 zł
Tarty (średnica 26 cm) - 75 zł
czekoladowa z czarną porzeczką
cytrynowa z bezą włoską
z kremem i owocami sezonowymi (truskawki, maliny, borówki)
z masłem orzechowym i czekoladą
3 różne rodzaje czekolady (biała, mleczna, deserowa)
Babki (forma z kominem) - 60 zł
bananowa (z wiórkami kokosowymi i orzechami)
cytrynowa z makiem
Ciasta czekoladowe
brownie (średnica 23cm) - 85 zł
tort czekoladowy z chrupiącą praliną i rozmarynowym ganache (średnica 26cm) - 85 zł
Ciasto marchewkowe (średnica 26 cm) - 85 zł
dwa wilgotne biszkopty marchewkowe przełożone kremem mascarpone,
oblane karmelem i posypane orzechami
Ciasta ucierane z owocami (średnica 26 cm) - 60 zł
jabłkowo-cynamonowe z orzechami
placek z rabarbarem i pomarańczą
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Ciasta bezglutenowe
szarlotka owsiano-ryżowa (średnica 26 cm) - 90 zł
brownie migdałowe z kremem, wiśniami i czekoladą (średnica 23 cm) - 80 zł
ciasto czekoladowe z musem cytrynowym (średnica 23 cm) - 80 zł
tarta kokosowa z malinami i hibiskusowym ganache (średnica 26 cm) - 75 zł
Ciasta wegańskie/bez laktozy (średnica 26 cm)
kruche z rabarbarem i kremem budyniowym - 85 zł
tofurnik mango - 90 zł
tofurnik z czarną porzeczką - 90 zł
bananowiec bez cukru - 75 zł (średnica 23 cm)

Smaki tortów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malinowy – jasny biszkopt, krem na bazie białej czekolady, maliny
Czekoladowy – ciemny biszkopt, krem na bazie gorzkiej lub mlecznej czekolady, prażynka
Mango-malina – jasny biszkopt, krem na bazie musu z mango, maliny
Czekoladowy z wiśniami – ciemny biszkopt, krem czekoladowy, wiśnie z alkoholu
Kokosowy – jasny biszkopt, krem kokosowy, maliny albo jeżyny
Cytrynowy – cytrynowy biszkopt, krem śmietanowy, maliny
Karmelowy – ciemny biszkopt, krem karmelowy, banan i orzeszki
Marchewkowy z kremem - wilgotny biszkopt marchewkowy, przekładany kremem na bazie
bitej śmietany z serkiem mascarpone
Tort Tiramisu - czekoladowy biszkopt nasączony kawą i alkoholem, przełożony kremem
Tiramisu na bazie serka mascarpone
Tort sernikowy - czekoladowy biszkopt przełożony kremem sernikowym i czarną porzeczką

Torty są wyceniane indywidualnie, ich cena jest uzależniona
od ilości porcji i rodzaju dekoracji

Lemoniady

5 l - 40 zł / 10l - 80 zł
Cytrusowa
klasyczna lemoniada z sokiem z cytryn i limonek z dodatkiem listków świeżej mięty
Mango
lemoniada z owoców mango z dodatkiem soku z cytryny, mięty i melisy
Mango-malina
lemoniada z owoców mango i malin z dodatkiem soku z cytryny i mięty
Pomarańczowa z kwiatami bzu
lemoniada z pomarańczy z dodatkiem domowego syropu z kwiatów czarnego bzu
Ananasowo-pomarańczowa
lemoniada z pomarańczy i ananasów z dodatkiem soku z cytryny i mięty
Lawendowa
lemoniada z domowego syropu z kwiatów lawendy z dodatkiem cytryny
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