
sprawiamy, że święta
stają się magicznie słodkie
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Wyjątkowy 
upominek 
od serca



18 90
szt.

Pierniczki
w zestawie

Pierniczki ręcznie dekorowane
Poznaj niezwykłą ofertę ręcznie dekorowanych słodkości

Pierniczek
dekorowany

gwiazdka 
korzenna

17 90
szt.

ciastka 
pakowane

18 90
szt.

1290
szt.



Świąteczne 
specjały 

Specjalnie na Twój stół



piernik królewski

gwiazda piernikowa krajanka marcepanowa
Kostka piernikowa przełożona aksamitnym 
marcepanem, oblana czekoladą i dekorowana 
bakaliami zatopionymi w grylażu.

Aromatyczny piernik z dodatkiem wyselekcjonowanych bakalii, prawdziwego miodu 
oraz powideł śliwkowych nadających wilgotność świątecznemu klasykowi. 
Całość oblana najwyższej jakości belgijską czekoladą, zwieńczony bakaliami.

66 90
szt.

32 90
szt.

Ciasto dla 8 osób

Ciasto dla 8 osób

Piernik Królewski w dekoracyjnym 
kształcie gwiazdy - idealna 
propozycja na świąteczny stół.

74 90
szt.



niepowtarzalne
Torty artystyczne



tort karmelowo
-cytrynowy

tort 
czekoladowy

Klasyczny, czekoladowy biszkopt 
wypełniony kremem śmietanowym
z granachem czekoladowym oraz 
aromatycznym wiśniowym nadzieniem.
Dodatkowo dekorowany świątecznie.

tort makowy
z kremem pomarańczowym

Puszysty biszkopt z dodatkiem niebieskiego 
maku, przełożony kwaskowatym kremem 
pomarańczowym na bazie białej czekolady. 
Tort dekorowany polewą z delikatnego 
mascarpone i białej czekolady oraz 
owocami miechunki.

129 90
szt.

13990
szt.

Ciasto dla 4 osób

Ciasto dla 8 osób

Ciasto dla 8 osób

Biszkopt karmelowy przełożony 
nadzieniem porzeczkowym, w środku 
odnajdziemy dwa rodzaje kremów: 
maślano-krówkowy oraz śmietanowo
-cytrynowy z dodatkiem kawałków bezy. 
Całość udekorowana makaronikami. 

64 90
szt.



Wypieki zawijane 
Z miłości do cukiernictwa



strucla antoniego

Klasyczne ciasto drożdżowe zawijane 
domowym sposobem. Wnętrze wypełnia 
nadzienie makowe z migdałami, orzechami 
włoskimi, skórką pomarańczową 
i rodzynkami.

Klasyczne ciasto drożdżowe zawijane 
z pyszną masą z orzechów włoskich, 
białego maku i nadzienia różanego.

strucla makowa na cieście
biszkoptowym

Delikatne ciasto biszkoptowe pieczone 
na maśle, zawijane z 3-krotnie ręcznie 
mielonym makiem, dekorowane lukrem 
z dodatkiem maku, skórki pomarańczowej 
oraz wiórek kokosowych.

54 90
szt.

67 90
kg

46 90
szt.

Ciasto dla 8 osób

Ciasto dla 8 osób

Ciasto dla 8 osób

strucla z białym
makiem i orzechami



Niezwykłe 
słodkości 
To nasz przepis na udane święta

Tarta cytrynowa
Kruche, maślane ciasto wypełnione 
kremem cytrynowym, dekorowane 
delikatną bezą.

Tarta orzechowa 
z kremem pomarańczowym

Kruchy, maślany spód wyłożony 
orzechami i bakaliami w karmelu, 
dekorowany kremem pomarańczowym. 

59 90
szt. 74 90

szt.

Ciasto na 6 porcji Ciasto na 6 porcji



keks 
tradycyjny

Wykonany z wybornego ciasta piaskowo-
maślanego i wypełniony sowitą ilością 

bakalii, podbija serca nawet najbardziej 
wymagających smakoszy.

ciasto marchewkowe 

Miodowe blaty przełożone delikatną 
i słodką masą krówkową, całość 

udekorowana orzechami włoskimi 
gotowanymi w miodzie.

ciasto 
karmelowe z orzechami

jabłecznik

Kruche ciasto wypełnione 
sowitą ilością jabłek z dodatkiem 
cynamonu i soku z cytryny. 
Idealnie sprawdzi się 
na świątecznym stole!

64 90
szt.

44 90
szt.

46 90
szt.

77 90
szt.

Delikatne ciasto, którego głównym 
składnikiem jest soczysta marchewka 
z dodatkiem przypraw korzennych. 

Ciasto dla 8 osób

Ciasto dla 8 osób

Ciasto dla 8 osób

Ciasto dla 8 osób

JESTEM 
WEGAnSKIe



puszyste 
i delikatne
Serniki 
w nowoczesnym 
wydaniu



sernik karmelowy

Puszysty i delikatny sernik na bazie 
serka mascarpone z dodatkiem karmelu, 
dekorowany kremowym karmelem 
i migdałami

sernik wiedeński

Wielokrotnie mielony na gładką masę 
ser z dodatkiem skórki pomarańzowej, 
wypiekany na kruchym cieście. Idealna 
propozycja na świąteczny stół.

sernik cytrynowy
Delikatna masa serowa z dodatkiem 
soku z cytryny i skórki cytrynowej, 
wypieczona na kruchym czekoladowym 
spodzie.

79 90
szt.

79 90
szt.

59 90
szt.

Ciasto dla 8 osób

Ciasto dla 8 osób

Ciasto dla 8 osób



makaroniki
Kruche i delikatne

w wyjątkowej ofercie bombonierek

cytrynowy różany lawendowy

pistacjowy guma balonowa waniliowy

czekoladowy malinowy karmel z solą

5 90
szt.



5 90
szt.

makaronik 
piernikowy

bombonierka 6 sztuk 

bombonierka 12 sztuk 

Wybierz swoje ulubione
spośród 9 klasycznych smaków.

Wybierz swoje ulubione
spośród 9 klasycznych smaków.

5900
szt.

bombonierka 
w prezentowym

opakowaniu

35 40
szt.

7080
szt.

Zawiera 9 szt. 
makaroników



wytrawny 
dodatek

Do świątecznego
barszczu

pasztecik francuski
z pieczarkami

Delikatne ciasto francuskie 
z wyjątkowym nadzieniem 
pieczarkowym.

9 90
szt.



Twoje
LOGO

Twoje
LOGO

Twoje
LOGO

Niezwykłe prezenty 
dla Twojego biznesu

zestaw duży
Wino czerwone lub białe, zestaw makaroników 7 sztuk, ciasto 
karmelowe z orzechami, blister pralin - mały, pierniczek 
dekorowany bałwanek, ciastka zdrowe 
- graham z ziarnami, 
oraz ciastka czekoladowe.

Gwiazdka piernik 
królewski, makaroniki 
zestaw 7 sztuk, blister 
pralin mały 3 sztuki, 
piernik dekorowany, 
beziki kawowe.

zestaw mały

250zł

150zł

stworzymy
ofertę 
z twoim

logo
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