TORTY
baza: tradycyjne kremy maślane
adwokatowy – tort na bazie jasnego biszkoptu nasączonego alkoholem, przełożonego
kremem adwokatowym cena 69 zł/kg
orzechowy – tort na bazie biszkoptu z kawałkami orzechów włoskich nasączonego
alkoholem, przełożonego kremem orzechowym cena 69 zł/kg
węgierski – tort na bazie tradycyjnego ciasta Sachera nasączonego alkoholem,
przełożonego kremem czekoladowym z dodatkiem nasączonych w alkoholu wiśni cena
69 zł/kg
czekoladowy – tort na bazie czekoladowego biszkoptu nasączonego alkoholem,
przełożonego kremem czekoladowym cena 69 zł/kg
sacher z marcepanem - na bazie tradycyjnego ciasta Sachera nasączonego
alkoholem, przełożonego kremem czekoladowym oraz warstwą marcepanu cena 69zł/kg
kalifornia – tort na bazie migdałowego biszkoptu nasączonego alkoholem,
przełożonego kremem czekoladowo-orzechowym na bazie nutelli, druga warstwa to
ciasto karmelowe przełożone nasączonymi w alkoholu śliwkami suszonymi kalifornijskimi
i małymi bezikami cena 82 zl/kg
baza: serek mascarpone z alkoholem
euforia - tort na bazie jasnego biszkoptu nasączonego alkoholem, z kajmakowym
kremem na bazie serka mascarpone z dodatkiem pokrojonych gruszek cena 81 zł/kg
nałęczowski – tort na bazie migdałowego biszkoptu nasączonego alkoholem, warstwą
praliny migdałowo-czekoladowej, z kremem na bazie z serka mascarpone z czekoladą
deserową i suszonymi śliwkami kalifornijskimi moczonymi w alkoholu – cena 9 zł/kg
biały puch – tort na bazie czekoladowego biszkoptu bardzo delikatnie nasączonego
alkoholem, z kremem z białą czekolada na serku mascarpone i żelką z czarnej porzeczki
79 zł/kg
biała dama – tort na ciemnym biszkopcie, lekko nasączonym alkoholem, z kremem z
białymi Michałkami na serku mascarpone 77 zł/kg

baza: kremy na naturalnej bitej śmietanie
truskawka
malina
pomarańcza
mango
tiramisu – 65 zł/kg

WYPIEKI
sernik – 16 porcji
bałkański / na kruchym cieście z morelami, lekko kwaśnawy 51 zł/kg
wiedeński / klasyczny bez żadnych dodatków oraz bez ciasta 53 zł/kg
delicje / na kruchym cieście z kawałkami brzoskwini i kokosową bezą 51 zł/kg
pop joy / na kruchym cieście z kuleczkami pełnymi smaku marakuji 51 zł/kg
sernik royal (sernik z rodzynkami na kruchym ciście w formie tarty z bardzo dużą
ilością owoców na górze) 55,00 zł/kg

kołacze 34,00 zł/kg
z makiem
z serem
z truskawkami
ze śliwkami
z jabłkami
szarlotka na kruchym cieście / 16 porcji 45 zł/kg
makowiec zawijany (ciasto drożdżowe, mak, który mielimy sami, dodajemy do niego
pyszne bakalie, prawdziwy miód i przyprawiamy korzennym smakiem) 40,00 zł/kg
szarlotka bakaliowa (ucierane ciasto z kakao, świeżymi jabłkami i orzechami włoskimi,
polane gorzką czekoladą - nie zbyt słodkie 33,00 zł/kg
keks pszenny (na pszennej mące, z całą masa zdrowych bakalii) 30,00 zł/kg
keks orkiszowy (dla bezglutenowców, na mace orkiszowej, z bakaliami) 26 zł/szt.

drożdżówka z serem (ciasto drożdżowe pieczone z masłem i mlekiem, z białym serem
z dodatkiem rodzynek i skorki pomarańczowej kandyzowanej, która sami
przygotowujemy, ten produkt wypiekamy już blisko 40 lat) 3,80 zł/szt.
bułka z jabłkiem (ciasto drożdżowe pieczone z masłem i mlekiem, z polówka jabłka w
środku i kruszonka na górze) 3,80 zł/szt.
bułka sycylijska (ciasto drożdżowe pieczone z masłem i mlekiem i marmolada
morelowa) 3,70 zł/szt.
babka balbina (ciasto drożdżowe pieczone z masłem i mlekiem, bogato nadziane
rodzynkami i skorka pomarańczowa kandyzowana, która sami przygotowujemy,
w kształcie i smaku przypomina włoskie pannettone) mała - 11,00 zł/szt; duża -13 zł/szt.
chałka (ciasto drożdżowe z masłem i mlekiem, słodkie i wspaniale, naszym skromnym
zdaniem, najlepsze w okolicy8,00 zł/szt.
paluchy ze smażonymi wiśniami (paluchy z ciasta francuskiego, nadziane wiśniami,
które sami smażymy i przyprawiamy, dlatego maja tak niepowtarzalny smak i są
ulubionym wyrobem naszych klientów) 5,50 zł/szt.
nugat (miedzy dwa duże okrągłe wafle schowaliśmy mieszankę orzechów i miodu, które
swoim smakiem zachwycają, nie są zbyt słodkie a do tego zdrowe) 64,00 zł/kg

SŁONE SMAKI
kapuśniaczek (niepowtarzalny smak farszu z kapusty kiszonej z dodatkiem grzybów i
przypraw, który sami przygotowujemy, zamknięte w cieście półfrancuskim
4,30 zł/szt.
pasztecik (farsz mięsny, zrobiony przez nas z pieczonego kurczaka z przyprawami,
zamknięty w cieście półfrancuskim, świetny do czystego barszczu) 4,60 zł/szt.
pierogi (kruche ciasto i nadzienia zrobione przez nas, czosnkowy szpinak, ruskie i
mięso, świetne dla miłośników czegoś wytrawnego) 46,00 zł/kg

CIASTKA DESEROWE
deser WZ ( klasyczne ciastko, na czekoladowym biszkopcie, przesmarowane
marmolada z prawdziwą bitą śmietaną, oblane ciemna czekoladą) 5,80 zł/szt.
deser kokosowy ( biszkopt sachera, sowicie skropiony alkoholem, przełożony
maślanym kremem kokosowym i oblany ciemną czekoladą) 5,80 zł/szt.
babeczka krucha z owocami (niewielka tarta na kruchym spodzie z kremem
budyniowym i owocami sezonowymi, deser lekki i klasyczny) 4,30 zł/szt.
klasyczna kremówka (ciasto francuskie a między nim krem jak w tradycyjnej kremówce,
na żółtkach, maśle z alkoholem) 7,10 zł/szt.
deser chałwowy (czekoladowy biszkopt a na nim krem chałwowy, oblany ciemną
czekoladą) 5,80 zł/szt.
ambasador (czekoladowa bajadera, mocno nasączona alkoholem z ciemną czekoladą
na górze) 5,40 zł/szt.
deser serowo-wiśniowy (czekoladowy biszkopt z serową masą z wiśniami, mała
wariacja na temat sernika) 5,40 zł/szt.
deser z galaretką (klasyka gatunku-biały biszkopt przesmarowany marmoladą i kremem
budyniowym, na nim truskawki oblane truskawkową galaretką, świetne na każdą okazje.
Można zamówić w całości (16 porcji w kształcie kola) i świetnie prezentuje się na stole
jako torcik owocowy) 5,50 zł/szt.
malinowa chmurka (ulubione ciastko Polaków, delikatne kruche ciasto, malinowa
galaretka z owocami, lekka beza i na górze bita śmietana z serkiem mascarpone,
posypane prażonymi płatkami migdałowymi) 6,00 zł/szt.

deser ”snikers” (karmelowe ciasto przełożone kajmakowym kremem z orzeszkami
arachidowymi) 6,00 zł/szt.
ekler (parzone ciasto z kremem budyniowym -klasyka gatunku) 5,00 zł/szt.
deser bawarski (dwa czekoladowe musy na bitej śmietanie, jeden na czekoladzie
ciemnej, drugi na białej, zamknięte w ciemnej roladzie) 6,60 zł/szt.
deser owocowy (biały delikatny biszkopt, przesmarowany marmoladą z kremem
budyniowym i owocami sezonowymi zalanymi transparentną galaretką, krojone w
prostokąty) 4,90 zł/szt.
pleśniak (kruche ciasto a na nim czarna porzeczka, której kwaskowatość świetnie
komponuje się z górna warstwą bezy) 7,00 zł/szt.

DROBNE CIASTECZKA
mieszanka ciasteczek de lux pakowane razem kilka rodzajów ciasteczek: ule z
kremem adwokatowym, orzeszki z maślanym kremem orzechowym, roladki kokosowe,
trufle (czekoladowe ciasteczko z bataliami i alkoholem), kruche mini babeczki z
genachem czekoladowym, kruche muszelki z kajmakowym kremem, mini kruche
babeczki z karmelem i orzechami laskowymi, kuleczki kokosowe z alkoholem z
orzeszkiem laskowym w środku, mini krucha babeczka z figowym genachem i
orzechem włoskim, krajanka orzechowa (miedzy dwoma waflami zamknięta masa z
orzechów, śmietany, rodzynek i cukru) 85,00 zł/kg
makaroniki (francuski klasyk-małe ciasteczka pieczone z maki migdałowej z genachami
na białej czekoladzie o różnych smakach: maliny, mango, gumy balonowej, cytryny,
ciemnej czekolady, kiwi, wiśni) 1,90 zł/szt.
ciasteczka marcepanowe (ciasteczka pieczone z marcepanem i kakao z genachem z
czekolady i dodatkiem alkoholu) 82,00 zł/kg
rogaliki orzechowe (kruche ciasteczka w kształcie rogalików z dodatkiem orzechów
włoskich) 42,00 zł/kg

ciasteczka bakaliowe (ciasteczka z płatków owsianych z żurawina suszoną, orzechami
włoskimi, skórką pomarańczowa kandyzowaną i czekoladą) 48,00 zł/kg
beziki (wolno suszone delikatne ciasteczka na bazie białek z jaja i cukru) 60,00 zł/kg
płatki migdałowe (tzw. ”pewniak” płatki migdałowe z miodem, chrupiące talarki,
rozpływające się w ustach) 82,00 zł/kg
Bio Musli (sami wypiekamy granole z najlepszych składników i łączymy ją z miodem,
zdrowe i pyszne, bez konserwantów i zbędnego cukru) 24 zł/300g

