
Torty Cena za porcję SMAKI, W KTÓRYCH MOŻEMY ZROBIĆ DLA CIEBIE KAŻDY WYBRANY TORT 

Naked cakes od 15 zł 
Klasyczny: lekki jasny biszkopt z kremem z bitej śmietany i serka mascarpone, 
z warstwą chrupiącej prażynki z owoców leśnych. Do wyboru z domową konfiturą 
z czerwonej porzeczki lub świeżymi malinami.

Oreo: biszkopt czekoladowy z kremem sernikowym z kawałkami ciasteczek oreo, 
z warstwą chrupiącej czekoladowej prażynki oraz świeżymi malinami.

Czekoladowy: biszkopt czekoladowy z dwoma kremami: z gorzkiej oraz mlecznej 
czekolady z wiórkami czekoladowymi, z warstwą chrupiącej prażynki czekoladowej 
oraz świeżymi malinami.

Kawowy: biszkopt czekoladowy z kremem kawowym z serka mascarpone 
z wiórkami białej czekolady, z warstwą chrupiącej prażynki czekoladowo-nugatowej. 
Do wyboru z domową konfiturą z czerwonej porzeczki lub świeżymi malinami.

Cytrynowy: aromatyczny biszkopt cytrynowy z kremem cytrynowym z białej 
czekolady z wiórkami czekoladowymi, z warstwą chrupiącej prażynki cytrynowo
-bezowej i świeżymi i malinami.

Malinowy: lekki jasny biszkopt z kremem malinowym z białej czekolady z wiórkami 
czekoladowymi, z warstwą chrupiącej prażynki z owoców leśnych.

Pomarańczowy: lekki jasny biszkopt z aromatycznym pomarańczowym kremem 
z białej czekolady, z warstwą chrupiącej prażynki czekoladowo-nugatowej 
oraz konfiturą z pomarańczy.

Limonkowo-miętowy: lekki jasny biszkopt z nutą mięty, z kremem limonkowym 
z białej czekolady, z warstwą chrupiącej prażynki cytrynowo-bezowej oraz 
świeżymi malinami.

 

 Torty pokryte kremem od 17 zł 

Torty pokryte masą 
cukrową 

od 19 zł 

Torty piętrowe od 20 zł 



BABECZKI sprzedawane w 
zestawie minimum 6 sztuk 

Cena za 
zestaw 6 i 
każdą kolejną 
babeczkę 

SMAKI BABECZEK 

z kremem i nadzieniem 51zł zestaw 6 
babeczek + 
8,50zł kolejna 

Jogurtowe: lekkie babeczki jogurtowe z nadzieniem owocowym (konfitury i 
powidła naszej produkcji) i kremem śmietankowym 
 

z kremem i nadzieniem i z 
nadrukowanym na masę 
cukrową logotypem 

60zł zestaw 6 
babeczek + 
10zł kolejna 

Czekoladowe: ciasto czekoladowe z nadzieniem malinowym i kremem 
śmietankowym  
 
Waniliowe: aromatyczne babeczki waniliowe z konfiturą owocową i kremem 
śmietankowym 
 
Malinowe: babeczki jogurtowe z nadzieniem malinowym i kremem malinowym 

z kremem i nadzieniem, 
ręcznie dekorowane 

72zł zestaw 6 
babeczek + 
12zł kolejna 

MAKARONIKI 
 

SMAKI MAKARONIKÓW 

MAKARONIKI sprzedawane 
w zestawie minimum 10 
sztuk 

45zł zestaw 10 
makarników + 
4,50zł każdy 
kolejny 

Wiśniowe z lawendą 
 Malinowe 
 Kokosowe  
Czekoladowe 

CAKE POPS 
 

SMAKI CAKE POPS 

CAKE POPS sprzedawane w 
zestawie minimum 10 sztuk 

80zł zestaw 10 
cake pops'ów 
+ 8zł każdy 
kolejny 

Czekoladowe  
 
Biszkoptowe 

CIASTKA DEKOROWANE 
 

SMAKI CIASTEK DEKOROWANYCH 

CIASTKA DEKOROWANE 
sprzedawane w zestawie 
minimum 10 sztuk 

80zł zestaw 10 
ciastek + 8zł 
każde kolejne 

Ciastka maślane lub pierniki z dekoracją z masy cukrowe 

 


