SŁODKOŚCI Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI
Serniki okrągłe / 26cm - 130 zł brutto/ szt./ średnica 26cm / 12 – 14 porcji / waga ok 2,5kg
Wykończone śmietanką z mascarpone i ozdobami
(kwiaty jadalne, owoce sezonowe, migdały, sezamki, owoce liofilizowane, zapiekana śmietana Crème
Fraiche, żelka owocowa, polewa czekoladowa)

1. Sernik limonkowo-cytrynowy z mascarpone
2. Sernik londyński z zapiekaną śmietaną i granatem
3. Sernik z białą czekoladą, malinami lub owocami leśnymi i mascarpone
4. Sernik mango z mascarpone
5. Sernik Matcha z mascarpone
6. Sernik sezamowy Tahini z mascarpone
7. Sernik z likierem Amaretto, migdałami i mascarpone
8. Sernik czekoladowo-kawowy z polewą czekoladową

Sernik limonkowo - cytrynowy

9. Sernik pralinowy z suszoną śliwką i polewą czekoladową
10. Sernik kokosowy
11. Sernik Oreo
12. Sernik z masłem orzechowym pokryty słonym karmelem
13. Sernik makowy z białą czekoladą i żurawiną oraz mascarpone
14. Sernik na zimno (mango, mango-marakuja, miętowy After-Eight, w sezonie również
truskawkowy)

Sernik cytrynowo – limonkowy

c
Sernik z musem
czekoladowym

Sernik londyński

Sernik Oreo
Sernik z masłem orzechowym

Torty Bezowe - 140 zł / brutto / szt. / 26 cm / 8 – 10 porcji / waga ok 1,8 kg
1.Tort Bezowy Mascarpone z frużelina owocową (wiśnia, czarna porzeczka, malina) i świeżymi owocami
2. Tort Bezowy Dakłas z orzechami włoskimi, daktylami i kremem karmelowym

Mascarpone

Dakłas

Torty „naked cake” / 26 cm / 140 zł brutto / 12 – 14 porcji / waga ok 2,5kg
Przygotowywane na prawdziwym, wysokim biszkopcie
1. Torcik Banoffee
2. Torcik Schwarcwaldzki
3. Torcik Tiramisu
4. Torcik Rafaello
5. Torcik Orzechowo-Kawowy z kremem kawowym
lub karmelowym i powidłami lub frużeliną z czarnej porzeczki

Torcik z owocami leśnymi

Torcik orzechowo – kawowy

Ciasta na blaszki 34cm x 24 cm (20-28 porcji, w zależności od wielkości)
1 Soczyste, bezglutenowe brownie z domową frużeliną wiśniową lub z czarnej porzeczki oraz polewą
czekoladową - 190zł/szt
2. Intensywnie czekoladowe ciasto cukiniowe z konfiturą morelową, czekoladą i orzechami włoskimi 170zł/szt
3. Korzenny torcik marchewkowy z kremem Philadelphia i bakaliami - 230zł/szt
4. Musowy torcik na spodzie Brownie z kremem na bazie białej czekolady i mascarpone oraz musową
galaretką z truskawek -240zł/szt dostępny również w wersji bezglutenowej
5. Musowy torcik mango na spodzie z biszkoptu z dodatkiem czekolady (również bezglutenowy)
wykończony żelką z pulpy mango - 240zł/szt dostępny również w wersji bezglutenowej
6. Musowy Torcik Jagodowy z borówką, malinami i granatem na spodzie Brownie - 240zł/szt
7. Musowy Torcik Snickers - 230zł/szt
8. Torcik „Czekoladowe Marzenie”z kremem mascarpone, dodatkiem naturalnej frużeliny z czarnej
porzeczki lub wiśni i przybraniem z owoców -250zł/szt
9. Tradycyjny sernik na maślanym, kruchym spodzie z nutą cytrynową i bakaliami do wyboru - 210zł/szt
10. Tradycyjny sernik kokosowy na czekoladowym, kruchym cieście - 220zł/szt
11. Śmietanowiec z wiśniami (ciasto na kruchym spodzie z pianką na bazie bezy i kwaśnej śmietany, z
dodatkiem wiśni) - 220zł/szt
12. Makowiec z migdałową kruszonką i wiśnią - 230 zł/szt
13. Piernik gryczany na miodzie z powidłami, polewą czekoladową i mnóstwem bakalii 230zł/szt
14. Torcik Chia z mlekiem kokosowym, na czekoladowym biszkopcie bezglutenowym, wykończony
galaretką z owoców - 250zł/szt
15. Orzechowo-kawowy torcik z kremem kawowym, nasączony rumem z powidłami lub czarną porzeczką 250zł/szt
16. Prawdziwa, domowa szarlotka na waniliowym, kruchym cieście z migdałami, kruszonką i cukrem
pudrem(na bazie sezonowych jabłek: Antonówka, Szara Reneta) - 190zł
17. Kruche ciasto z budyniem i rabarbarem lub śliwką z kardamonem, z kruszonką maślaną - 180zł/szt
18. Tortowe ciasto czekoladowe z likierem Cassiss (biszkopt czekoladowy, waniliowy krem
mascarpone/lekko słony krem Philadelphia/ czarna porzeczka, nasączone rumem i likierem), z dodatkiem
świeżej borówki lub innych owoców - 270zł/szt
19. Miodownik z waniliowym kremem maślanym, orzechami włoskimi i powidłami - 190zł/szt
20. Biszkoptowe ciasto z makiem, przekładane kremem kokosowym z ananasem - 250zł/szt
21. Kokosowy torcik Red-Velvet na bazie musu czekoladowego z maliną - 250zł/szt
22. Czekoladowy Słonecznikowiec- biszkoptowe ciasto i krem czekoladowy z dodatkiem prażonego
słonecznika, nasączony kawą i rumem, z dodatkiem chałwy i frużelina wiśniową lub z czarną porzeczką 250zł/szt
23. Torcik Tiramisu - 230zł/szt
24. „Leśny Mech”- wilgotne ciasto z dodatkiem świeżego szpinaku, nasączone syropem z kwiatów z
czarnego bzu, przełożone jogurtowym kremem mascarpone z dodatkiem cytryny sycylijskiej wykończone
świeżymi owocami - 240zł/szt (dostępne również w wersji z musem malinowym - 250zł)

Słodki stół
Muffinki - 12-16zł/szt w zależności od dekoracji (minimum 9 sztuk przy zamówieniu, minimum 6 sztuk
każdego rodzaju) ozdobione kremem – różne rodzaje, świeżymi owocami, minimakaronikami, dekoracją z
czekolady, kwiatami, płatkami kwiatów jadalnych lub dekoracjami personalizowanymi z masy cukrowej i
innymi ozdobami). Muffinki mają nadzienie z konfitury, czekolady, ganache lub solonego karmelu.
•
•
•
•

Waniliowe
Czekoladowe
Jogurtowe
Pistacjowe

Mini tarty - średnica 8cm
od 20zł/szt (minimum 8 szt każdego rodzaju, minimalne zamówienie 12 sztuk)
na bazie francuskiego kruchego ciasta Sable
•
•
•
•
•

Snickers z domowym, solonym karmelem
Cytrynowo-Limonkowe z Lemon Curd
Malinowe z Ganache
Mango-Marakuja
Ganache-Praline karmelowe z orzechami

Makaroniki Francuskie z Ganache - 7zł/szt (minimum 12 sztuk każdego rodzaju, minimum 16 sztuk przy
zamówieniu):
•
•
•
•
•
•

Mojito (mięta i limonka)
Malina
Mango
Pistacja
Borówka
Czekolada z Bayleys

Mini porcje musowe w kształcie serca lub okrągłe na Sable z Mirror Glaze - od 22zł/szt (minimum 8
sztuk każdego rodzaju):
•
•
•
•
•
•

Róża/Truskawka
Pistacja/Malina
Wanilia/Czarna Porzeczka/Owoce Leśne
Mango/Wanilia
Karmel/Czarna Porzeczka
Karmelowy Brownie

Mini deserki w pucharkach z łyżeczką - 17zł/szt (minimum 8 sztuk)
•
•
•
•

Czekoladowe na bazie kremu pate a bombe i belgijskiej czekolady Callebaut z wykończeniem z
musu owocowego
Mango/Mojito
Karmel/Owoce Leśne lub Malina
Panna Cotta waniliowa/Mus owocowy

Donuty z polewą z czekolady belgijskiej w różnych kolorach I smakach
11zł/szt- minimum 12 sztuk przy zamówieniu

Minipavlove – 160zł/12sz - na bezie francuskiej z kremem waniliowym, czekoladowym, jogurtowym z
insertem owocowym i przybraniem

Cake-Pops oblane czekoladą - 11zł/szt (min. 12 sztuk)
Cake –Pops – od 16 zł/szt w zależności od dekoracji w kształcie lodów oblane belgijską czekoladą
z dekoracją
•
•

Czekoladowe
Sernikowe

Torty wykonywane na specjalne zamówienie
Torty Tradycyjne wykończone ganachem na bazie czekolady.
Dekoracja: rozetki z kremu, owoce świeże i suszone, elementy słodyczy z naszej pracowni, beziki, napis,
makaroniki, drip, drobne elementy z masy cukrowej i świeżych kwiatów

16cm średnicy: 10- 12 porcji: 310 zł;
18cm średnicy- 13-18 porcji: 360 zł;
20cm średnicy- 20-22 porcji: 420 zł;
22cm średnicy- 23-26 porcji: 510 zł;
Tort piętrowy do 28-32 porcji: od 720 zł; (kolejne porcje 18zł).
Dostępne smaki:
1. Wanilia, krem mango, malina, chrupiąca pralina czekoladowa lub owocowa
2. Wanilia, domowa frużelina malinowa, chrupiąca pralina owocowa, maliny
3. Wanilia, mus mango, świeże mango, pralina czekoladowa
4. Wanilia-Czekolada, krem mango, pralina owocowa lub czekoladowa, borówki
5. Wanilia, warstwa żelki na bazie owoców (malina, owoce leśne) lub musowa warstwa
owocowa, borówki, konfitura
6. Wanilia, musowa warstwa adwokatowa, czekolada, czarna porzeczka
7. Czekolada, pralina, wiśnie
8. Maślany krem ajerkoniakowo-kawowo-karmelowy z czarną porzeczką, orzechami,
wiśnią i praliną czekoladową
9. Mus z owoców leśnych lub maliny, krem czekoladowy z nutą orzechów laskowych,
pralina owocowa
10. Tort czekoladowy z prażonym słonecznikiem, chałwą i wiśnią lub czarną porzeczką
do wyboru
11. Tort z kremem karmelowym, czarną porzeczką i słonym karmelem

Ekskluzywne Torty Artystyczne
Wszystkie musy wykonane są z najwyższej jakości czekolady belgijskiej Valchrona lub Cacaobarry.
Dekoracja: makaroniki oraz inne słodycze wykonane od podstaw, świeże kwiaty, świeże owoce, suszki, dripy
z czekolady, rozetki z kremu, napisy, złocenia, drobne ozdobne elementy z masy cukrowej oraz koronki i
drobne dekoracje z papieru waflowego, ozdobne pierniki z lukrem królewskim, ozdobna, naturalna
świeczka KALAMU.

16cm średnicy: 10- 12 porcji: 350zł;
18cm średnicy- 13-18 porcji: 430 zł;
20cm średnicy- 20-22 porcji: 500 zł;
22cm średnicy- 23-26 porcji: 590 zł;
Tort piętrowy do 35 porcji: 790 zł, kolejne porcje 19zł

Dostępne Smaki:
1.Mus Waniliowy na bazie białej czekolady, maliny w coulis malinowym, krem
angielski malina-cytryna-truskawka, chrupiąca pralina
2. Mus Waniliowy na bazie białej czekolady, muślinowy krem mango, maliny w
coulis malinowym, chrupiąca pralina
3. Mus Karmelowy na bazie czekolady karmelowej i creme fraiche, na
migdałowym Brownie z orzechami makadamia i solą morską, z dodatkiem
czarnej porzeczki lub z solonym karmelem
4. Mus Truskawkowy na bazie białej czekolady z Bayleys i różaną nutą, malinami
i chrupiącą praliną
5. Mus na bazie czekolady mlecznej lub deserowej z wiśnią, kawą i chrupiącą
praliną
6. Tort kawowo-czekoladowy na bazie intensywnej w smaku czekolady
deserowej Single Origin Brazil z malinami w coulis malinowym i chrupiącą
praliną

