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CIASTA dostępne w okrągłej formie o średnicach 16,21 i 27cm/20x30cm : 

 
 
 

Brownie na belgijskiej ciemnej czekoladzie z kremem mascarpone i owocami  38zł/kg świeżość 3dni 
BEZGLUTENOWE 16cm=0,9kg 21cm=1,4kg 27cm/20x30cm=2,5kg 
 
 

 Fudge Cake  z belgijskiej ciemnej czekolady 1. warstwa pieczona wilgotna o mocnym smaku czekolady  
2. Mus czekoladowy 36zł/ kg świeżość: 5dni  BEZGLUTENOWE 16cm=0,9kg 21cm=1,4kg 27cm/20x30cm=2,6kg 
 

 
Szarlotka na podstawie i bokach kruchych wypełnione kawałkami jabłek podsmażanych na maśle z wanilią i 
cynamonem, góra pokryta kruszonk   28zł/kg świeżość: 5dni 16cm=1kg 21cm=2kg 27cm/20x30cm=3kg 

  
 
Ciasto marchewkowe wilgotne ciasto z bakaliami i cynamonem pokryte kremem śmietankowym 28 zł/kg 

świeżość: 5dni 16cm=0.9kg 21cm=1,5kg 27cm/20x30cm=2,6kg 
  
 

Galaretka z malinami na jasnym biszkopcie z warstwą białej praliny, kremem śmietankowym i truskawkami w 
galaretce 29 zł/ kg  świeżość: 5dni 16cm=0,9kg 21cm=1,6kg 27cm/20x30cm=2,7kg 
 

 
Galaretka z jagodami na szpinakowym biszkopcie z warstwą chrupiącej ciemnej praliny, kremem mascarpone 
oraz jagodami w galaretce 32 zł/ kg  świeżość: 5dni 16cm=0,9kg 21cm=1,6kg 27cm/20x30cm=2,7kg 
 

 
Dakłas chrupiąca z zewnątrz i miękka w środku beza z dodatkiem zmielonych migdałów orzechów włoskich oraz 
daktyli przełożona kremem karmelowym 46zł / kg świeżość: 5dni BEZGLUTENOWE 16cm=0,6kg 21cm=0,9kg 

27cm=1,8kg 
 
 

Tiramisu na włoskich biszkoptach nasączanych mocną kawą i amaretto 
przekładanych z kremem mascarpone 36 zł/kg świeżość: 5dni 16cm=0,9kg 21cm=1,5kg 27cm/20x30cm=2,6kg 
 

 
 Beza Pavlova chrupiąca z zewnątrz i miękka w środku beza wypełniona kremem mascarpone i obsypana 
owocami 46 zł/kg świeżość: 3dni BEZGLUTENOWE 16cm=0.6kg 21cm=1,2kg 27cm=2kg 
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SERNIKI dostępne w okrągłej formie o średnicach 16,21 i 27cm, lub  w prostokącie 20x30cm 

 
 --Biała Czekolada-Malina- chrupiący spód z kruszonki, następnie masa sernikowa z białą czekoladą i 
malinami, całość zakończona genachem z białej czekolady 36 zł/kg świeżość: 5dni 16cm=0,9kg 21cm=1,8kg 

27cm/20x30cm=2,8kg  
 
-Cytrynowo Imbirowy- spód z pokruszonych imbirowych ciasteczek w środku 
lekko cytrynowa masa sernikowa, na górze topping ze smietany 29 zł/kg świeżość: 5dni 16cm=0.9kg 

21cm=1,8kg 27cm/20x30cm=2,8kg 
  
-Tradycyjny- puszysty sernik tradycyjny  posypany cukrem pudrem 32 zł/kg świeżość: 5dni16cm=0.8kg 

21cm=1,4kg 27cm/20x30cm=2,5kg 
  
- Oreo- sernik na zimno na spodzie z pokruszonych ciastek czekoladowych, z 

masą śmietankową z kawałkami ciastek oreo, posypany kakao 32 zł/kg świeżość: 5dni 16cm=1kg 21cm=2kg 
27cm/20x30=3k 

 
-Pomarańczowo Czekoladowy- spód z pokruszonych czekoladowych ciasteczek w środku 
pomarańczowy sernik, na górze czekoladowa polewa i płatki czekolady 32 zł/kg świeżość: 5dni 

16cm=0.9kg 21cm=1,8kg 27cm/20x30cm=2,8k 
 
-Pascha- na spodzie z kruszonki, tradycyjna kremowa pascha z orzechami włoskimi, daktylami, rodzynkami i 

skórką pomarańczową, wykończona czekoladą 38zł/kg świeżość: 5dni 16cm=1kg 21cm=2kg 
27cm/20x30cm=3kg 
 

 
TORTY dostępne w rozmiarach 16 (ok. 1kg), 21(ok. 1,6-1,8kg), 24cm(ok. 2,3-2,5kg.) 27cm(ok.2,6-2,9kg), 
30cm(ok.3,2- 3,8 kg)  świeżość: 5dni  

 
Kawowy na biszkopcie czekoladowym z warstwą genaszu z ciemnej belgijskiej czekolady i pokruszonymi 
ziarnami kakaowca, wkładką z galaretki espresso i musem z mlecznej belgijskiej czekolady i kawy pokryty 

brązowym zamszem 62zł/kg 
 
Kasztan-Mango-Orzech Laskowy na szpinakowym biszkopcie z warstwą białej praliny z orzechem laskowym, 

wkładką galaretką z mango i musem z białej belgijskiej czekolady i kasztanów jadalnych pokryty brązowym 
zamszem 72zł/kg 
 
Pistacja-Marakuja-Malina na biszkopcie malinowym z warstwą białej praliny, wkładką z marakujowej panna 

cotty i musem z białej belgijskiej czekolady i pistacji pokryty zielonym zamszem i ciemną polewą 79zł/ kg 
 
Mango-Malina na biszkopcie malinowym z warstwą białej praliny z maliną , wkładką z przetartej maliny i musem 

z białej belgijskiej czekolady i mango pokryty czerwonym zamszem 66zł/ kg    
  
Marakuja-Jagoda na bezowo migdałowym spodzie z białą praliną, wkładką z jagód i 

Musem z białej belgijskiej czekolady i marakui pokryta żółtym zamszem  66zł/ kg   
 
Orzech Laskowy-Mleczna Czekolada-Porzeczka na bezowo migdałowym spodzie z białą praliną z orzechem 

laskowym, wkładką z czarnej porzeczki, musem na bazie mlecznej belgijskiej czekolady i pasty z orzecha 
laskowego pokryty brązowym zamszem  66zł/ kg    
 

Biała czekolada-Malina na bezowo migdałowym spodzie z białą praliną, wkładką z przetartych malin i musem z 
białej belgijskiej czekolady pokryty  białą polewą 62zł/ kg 
    

Czekolada 80%-Wiśnia na czekoladowym biszkopcie nasączonym wiśniówką z ciemną praliną, wkładką z wiśni 
i musem z ciemnej 80% belgijskiej czekolady z ciemną polewą 62zł/ kg    
 
Rozmaryn-Palone masło-Malina/Jagoda na jasnym biszkopcie z palonym masłem, warstwą białej praliny, 

musem z białej belgijskiej czekolady i rozmarynu oraz wkładką z malin i jagód z białą polewą 66zł/kg 
 

Torty Czekoladowe Nowoczesna Forma waga ok 900g 79zł/szt 

 
Naked Cake smaki ustalane indywidualnie 60-75zł/kg 
 



TARTY SŁODKIE dostępne w rozmiarach 18cm i 28 cm 

 
Brulle na kruchym spodzie zapiekana z kremem brulle posypana owocami opruszonymi cukrem pudrem oraz 
jadalnymi złotymi kamykami 38zł/ kg świeżość: 5dni 18cm=0.7kg 28cm=2kg 

 
Lawendowa na kruchym spodzie z warstwą truskawki i musem na bazie białej belgijskiej czekolady z 
lawendą i wanilią 36 zł/kg świeżość 5dni 18cm=0.7kg 28cm=2kg 
 

Jagodowo-serowa na kruchym spodzie z masą sernikową i jagodami, góra pokryta kratką z ciasta kruchego i 
cukrem pudrem 32zł/ kg świeżość 5dni 18cm=0.7kg 28cm=2kg 
 

Kawowa na kruchym spodzie wypełniona chrupiącą praliną i musem na bazie mlecznej belgijskiej czekolady z 
kawą, całość pokryta ciemną błyszczącą polewą złotym pudrem i czekoladowymi ziarnkami kawy 34zł/ kg 
świeżość: 5dni 18cm=0.7kg 28cm=2kg 

 
Jogurtowa na kruchym spodzie z kremem z czarnej porzeczki i kremem jogurtowym posypana owocami 
(malinami jeżynami lub borówkami) opruszonymi cukrem pudrem oraz jadalnymi złotymi kamykami 39zł/ kg 

świeżość: 5dni 18cm=0.7kg 28cm=2kg 
 

Karmelowa na czekoladowym kruchym spodzie, w środku orzechy włoskie zapiekane z karmelem, góra 

wykończona gorzką belgijską czekoladą 42zł/ kg świeżość: 5dni 18cm=1kg 28cm=2,5kg 
 
Migdałowo-śliwkowa na kruchym spodzie wypełniona masą migdałową z amaretto i śliwkami  

Posypana płatkami migdałowymi i cukrem pudrem 39 zł/kg świeżość: 5dni 18cm=0.7kg 28cm=2kg 
  
Biała czekolada-granat na spodzie z pokruszonych ciastek czekoladowych wypełniona musem z 
białej czekolady z dodatkiem limonki i granatem 36 zł/kg świeżość: 5dni 18cm=0.7kg 28cm=2kg 

   
Cytrynowa na kruchym spodzie z zapiekanym kremem cytrynowym pokryta przypalaną włoską bezą 32zł/kg  
świeżość: 5dni 18cm=0.7kg 28cm=2kg 

 
Pralinowa na spodzie z 80% belgijskiej czekolady z warstwą ciemnej praliny posypana kakao 38zł/ kg  
świeżość: 5dni 18cm=0.7kg 28cm=2kg 

 
 
 

TARTY SŁONE z tortownicy o średnicy 27cm różne kombinacje wszystkie w cenie 69 zł/szt świeżość: 5dni   
 
Smaki: 

 
-szpinak gorgonzola 
-grillowane warzywa 

-cukinia kozi ser 
-por brie 
-por koperek łosoś 
Sezonowo: 

-kurki cebula pietruszka 
-szparagi cebula czosnek parmezan  
-dynia, cebula, czosnek, pietruszka 

 
 


