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TORTY

Beza Pavlova

opis

Krucha beza, a w niej krem na bazie bitej śmietany i
wanilii. Całość wykończona sezonowymi owocami.

Lekko słony, kruchy spód na bazie herbatników,
kremowa masa na bazie mascarpone i śmietany. 
Wykończony kremem na bazie kwaśnej śmietany.

Sernik nowojorski

Tort szpinakowy

opis

opis

Biszkopt szpinakowy, mus z białej czekolady, miodu i
waniliowego serka homogenizowanego.
Dekoracja: ziarenka granatu.

Słodki stół



opis

Biszkopt czekoladowy, czekoladowa warstwa
prażynkowa, krem na bazie serka waniliowego
homogenizowanego i mascarpone.
Dekoracja: owoce w galaretce truskawkowej.

Tort okazjonalny

Sernik na zimno
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TORTY

opis

Smak do wyboru.

Słodki stół
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Babeczki z owocami mini

Ciasto kruche wypełnione kremem budyniowo-
waniliowym.
Dekoracja: owoce sezonowe.

opis

Domowe makaroniki
(smaki do wyboru)

Domowe makaroniki w dwóch wariantach
smakowych: migdałowym, orzechowym.

opis

Deserki mus
(smaki do wyboru)

truskawka,
biała czekolada,
tiramisu.

Mus na bazie śmietany przedkładany warstwą
prażynkową.
Dostępne w trzech wariantach smakowych:

opis
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opis

Beza, a w niej krem na bazie bitej śmietany.
Całość wykończona sezonowymi owocami.

Korpusiki bezowe

Beza Pavlova mini
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SŁODKI ST�Ł

opis

Beza wypełniona nadzieniem z musu z białej
czekolady.
Dekoracja uzależniona jest sezonowością owoców.

Słodki stół
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Bankiet�wki
(smaki do wyboru)

Biszkopt jasny, mus na bazie bitej śmietany o smaku
truskawkowym lub czekoladowym.

opis

Cakesicles

Monoporcje w kształcie lodów na patyku o smaku
czekoladowo-truskawkowym.

opis

Mini muffinki

Muffinki czekoladowe z kremem nutella i nadzieniem
z musu śmietanowo-truskawkowego. 
Udekorowane płatkami róż.

opis
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opis

Ciasteczkowe lizaki o smaku biszkoptowo-
malinowym wykończone białą czekoladą.
Dekoracja: mikro beziki i płatki róż.

Deserki mus
(smaki do wyboru)

Cake Pops (lizaki)
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SŁODKI ST�Ł

opis

Słodki stół

czekoladowo-truskawkowym, 
czekoladowo-borówkowym,
tiramisu.

Mus na bazie śmietany przedkładany warstwą
prażynkową.
Dostępne w trzech wariantach smakowych:
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Mini ptysie

Ciasto ptysiowe przełożone kremem śmietanowym.
Oblane białą czekoladą.

opis

Tarty serca

Ciasto kruche z masą budyniową i udekorowane
opalaną bezą. 

opis

Korpusiki czekoladowe

Korpus z ciemnej czekolady wypełniony nadzieniem
bezowo-migdałowym z prażonymi płatkami
migdałów.

opis
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opis

Monoporcje serca

Babeczki serowe 
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opis

Słodki stół

Mus na bazie śmietany z mascarpone, czekolada
rubinowa z nutą jagodową, w środku żelka malinowa. 

Ciasto kruche, masa serowa z rodzynkami. 
Wykończone bitą śmietaną, udekorowane płatkami
róż. 



SŁODKI ST�Ł

Babeczki Bakalandia

Ciasto kruche, marmolada morelowa, bakalie. 

opis

Babeczki toffi oblewane

Ciasto kruche z nadzieniem toffi, oblane białą
czekoladą.

opis

Mini rurki z kremem

Delikatne, chrupkie ciasto wypełnione kremem
budyniowo-waniliowym, obsypane cukrem pudrem.

opis
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opis

Smak do wyboru. 
Dekoracja i kolorystyka ustalana według
indywidualnych preferencji.

Deserek mus
(smaki do wyboru)

Tort weselny - propozycja
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opis

Słodki stół

czekoladowo-truskawkowym,
czekoladowo-borówkowym,
tiramisu.

Mus na bazie śmietany przedkładany warstwą
prażynkową.
Dostępne w trzech wariantach smakowych:
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Tort karmelowy 

opis

Kokoski
Paryżanki
Babeczki bakalandia
Florentynki

Mini ciasteczka owsiane z
rodzynkami i czekoladą
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Biszkopt orzechowy, czekoladowa warstwa
prażynkowa, mus karmelowy.
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Tarta dekoracyjna z bezą 

opis

Lody
(smaki do wyboru)

Beziki
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Ciasto kruche wypełnione kremem budyniowym.
Wykończona opalaną bezą i sezonowymi owocami.

Lody własnej produkcji. Dostępne smaki m.in.:
śmietanka, czekolada, truskawka, mięta, guma
balonowa, kawa, bakalia, jogurt, grejpfrut, banan.

opis
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Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty handlowej w myśl art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
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