
SERNIKI

Sernik Oreo (27 cm lub 24 x 28,5 cm) .................................... 120 zł
Sernik Oreo (24 cm x 36 cm)  ................................................. 150 zł
Sernik figa z makiem (27 cm lub 24 x 28,5 cm)  ..................... 120 zł
Sernik figa z makiem (24 x 36  cm) ........................................ 150 zł
Sernik z rokitnikiem (27 cm lub 24 x 28,5 cm)  ....................... 110 zł
Sernik z rokitnikiem (24 x 36 cm)  .......................................... 135 zł
Sernik z kwiatem z czarnego bzu i konfit. z owocu bzu  
(27 cm lub  24x28,5 cm)  ........................................................ 110 zł
Sernik z kwiatem z czarnego bzu i konfit. z owocu bzu (27 x 36 cm)  140 zł
Sernik whisky na spodzie brownie (27 cm lub 24 x 28,5 cm)  .. 125zł
Sernik whisky na spodzie brownie (24 x 36 cm) ...................... 155 zł
Sernik CYTRYNOWY (27 cm lub 24 x 28,5 cm) ........................ 120 zł
Sernik CYTRYNOWY (24 x 36 cm) ............................................ 150 zł
Sernik pomarańczowy na spodzie brownie (27 cm lub 24 x 28,5 cm) ....120 zł
Sernik pomarańczowy na spodzie brownie 24 cm x 36 cm  .... 150 zł
Sernik z musem z białej czekolady (27 cm lub 24 x 28,5 cm)  . 120 zł
Sernik z musem z białej czekolady (24 cm x 36 cm) ............... 150 zł
Sernik dyniowy (27 cm lub 24 x 28,5 cm)  .............................. 120 zł
Sernik dyniowy (24 cm x 36 cm)  ............................................ 150 zł
Sernik chałwowy (27 cm lub 24 x 28,5 cm) ............................ 120 zł
Sernik chałwowy (24 cm x 36 cm) .......................................... 150 zł
Sernik Ferrero (27 cm lub 24 x 28,5 cm)  ................................ 120 zł
Sernik Ferrero (24 cm x 36 cm)  ............................................. 150 zł
Sernik tradycyjny (27 cm lub 24 x 28,5 cm) ............................ 120 zł
Sernik tradycyjny (24 x 36 cm) ............................................... 150 zł
Sernik Biały Michałek (27 cm lub 24 x 28,5 cm) ..................... 120 zł
Sernik Biały Michałek (24 cm x 36 cm)  .................................. 150 zł
Sernik limonkowy (27 cm lub 24 x 28,5 cm)  .......................... 120 zł
Sernik limonkowy (24 cm x 36 cm)  ........................................ 150 zł
Sernik czekoladowy z orzechami laskowymi  
(27 cm lub 24 x 28,5 cm)  ....................................................... 120 zł

Sernik czekoladowy z orzechami laskowymi (24 x 36 cm)  ..... 150 zł
Sernik SNICKERS (27 cm lub 24 x 28,5 cm)  ........................... 120 zł
Sernik SNICKERS (24 x 36 cm) ................................................ 150 zł
Sernik lawendowy (27 cm lub 24 x 28,5 cm)  ......................... 110 zł
Sernik lawendowy (24 cm x 36 cm)  ....................................... 130 zł
Sernik jagodowy (27 cm lub 24 x 28,5 cm)   ........................... 120 zł
Sernik jagodowy (24 cm x 36 cm)   ......................................... 150 zł
Sernik z musem kawowym (27 cm lub 24 x 28,5 cm)   ........... 120 zł
Sernik z musem kawowym  (24 cm x 36 cm)  ......................... 150 zł
Sernik z żelką mango/marakuja (27 cm lub 24 x 28,5 cm)  ..... 120 zł
Sernik z żelką mango/marakuja (24 cm x 36 cm)  ................... 150 zł
Sernik z musem mango (27 cm lub 24 x 28,5 cm)  ................. 120 zł
Sernik z musem mango (24 cm x 36 cm)  ............................... 150 zł
Sernik z malinami na spodzie brownie (27 cm lub 24 x 28,5 cm)  ... 120 zł
Sernik z malinami na spodzie brownie (24 cm x 36 cm)  ......... 150 zł
Sernik orzechowy (27 cm lub 24 x 28,5 cm)  .......................... 120 zł
Sernik orzechowy (24 x 36 cm)  .............................................. 150 zł
Sernik na marchewkowym spodzie (27 cm lub 24 x 28,5 cm) . 120 zł
Sernik na marchewkowym spodzie (24 x 36 cm)  ................... 150 zł

CIASTA Z KREMEM/CZEKOLADOWE

Ciasto Black Forest (27 cm lub 24 x 28,5 cm) biszkopt czekoladowy/
wiśnie w rumie/mus czekoladowy .......................................... 110 zł
Ciasto Black Forest (24 x 36 cm) biszkopt czekoladowy/wiśnie w 
rumie/mus czekoladowy ......................................................... 130 zł
Ciasto Rafaello (27 cm lub 24 x 28,5 cm)  .............................   100 zł
Ciasto Rafaello (24 x 36 cm)  .................................................. 120 zł
Ciasto Ferrero Rocher (27 cm)  ............................................... 120 zł
Ciasto Ferrero Rocher (24 x 36 cm)  ........................................ 145 zł
Ciasto 3 bit (26 cm lub 24 x 28,5 cm)  .................................... 100 zł
Ciasto 3 bit (24 cm x 36 cm)   ................................................. 120 zł
Kostka Alpejska (27 cm lub 24 x 28,5 cm)  ............................. 110 zł



CIASTA Z KREMEM/CZEKOLADOWE

Kostka Alpejska (24 x 36 cm)  ................................................. 130 zł
Beza Pavlova  ......................................................................... 140 zł
Tort bezowy  ........................................................................... 140 zł
Biszkopt z kremem i galaretką (26 cm lub 24 x 28,5 cm)  .......   90 zł
Biszkopt z kremem i galaretką (24 cm x 36 cm)  ..................... 110 zł
Brownie czekoladowe ( 26 cm lub 24 cm x 28,5 cm)  .............   90 zł
Brownie czekoladowe z kremem i borówkami  
( 26 cm lub 24 cm x 28,5 cm)  ................................................ 120 zł
Brownie czekoladowe z kremem i borówkami ( 24 cm x 36 cm) .. 140 zł

CIASTA Z KREMEM/CZEKOLADOWE

Ciasto 3 bit (24 cm x 36 cm)  .................................................. 115 zł
Kostka Alpejska (27 cm lub 24 x 28,5 cm) .............................. 100 zł
Kostka Alpejska (24 x 36 cm) .................................................. 120 zł
Beza Pavlova  ......................................................................... 120 zł
Tort bezowy  ........................................................................... 130 zł
Biszkopt z kremem i galaretką (26 cm lub 24 x 28,5 cm) .......... 90 zł
Biszkopt z kremem i galaretką (24 cm x 36 cm)  ..................... 110 zł
Brownie czekoladowe ( 26 cm lub 24 cm x 28,5 cm)  ............... 80 zł
Brownie czekoladowe z kremem i borówkami  
( 26 cm lub 24 cm x 28,5 cm)  ................................................ 120 zł

SZARLOTKI

Szarlotka z bezą (27 cm lub 24 cm x 28,5 cm) .......................... 85 zł
Szarlotka z bezą (24 cm x 36 cm) ........................................... 100 zł
Szarlotka z kruszonką (27 cm lub 24 cm x 28,5 cm) ................. 85 zł
Szarlotka z kruszonką (24 cm x 36 cm) ................................... 100 zł
 

CIASTA Z OWOCAMI/WARZYWAMI 

Malinowa pokusa (28 cm lub 24 x 28,5 cm)
(kruche ciasto, galaretka, maliny, śmietana kremówka, beza, migdały) ... 110 zł
Malinowa pokusa (24 x 36 cm)
(kruche ciasto, galaretka, maliny, śmietana kremówka, beza, migdały) ... 125 zł
Wiśniowa Pychotka (28 cm lub 24 x 28,5 cm)
(kruche ciasto, galaretka, wiśnie, śmietana kremówka, beza, migdały) ... 110 zł
Wiśniowa Pychotka (24 x 36 cm)
(kruche ciasto, galaretka, wiśnie, śmietana kremówka, beza, migdały) ... 125 zł
Ciasto DELICJA (27 cm lub 24 x 28,5 cm)
(biszkopt, galaretka+brzoskwinie, mus z mlecznej czekolady) .......... 100 zł
Ciasto DELICJA (24 x 36 cm)
(biszkopt, galaretka+brzoskwinie, mus z mlecznej czekolady) .......... 125 zł
Ciasto jogurtowe z owocami (27 cm lub 24 x 28,5 cm)
(owoce do wyboru)  ..................................................................... 80 zł
Ciasto jogurtowe z owocami (24 x 36 cm)
(owoce do wyboru)  ..................................................................... 95 zł
Leśny mech z galaterką i owocami (27 cm lub 24 x 28,5 cm) . 100 zł
Leśny mech z galaterką i owocami (24 x 36 cm)  .................... 120 zł
Ciasto marchewkowe z polewą czekoladową  
(27 cm lub 24 x 28,5 cm) .......................................................... 80 zł
Ciasto marchewkowe z polewą czekoladową (24 x 36 cm) ....... 90 zł
Ciasto marchewkowe z kremem cynamonowo-miodowym 
(27 cm lub 24 x 28,5 cm) .......................................................... 90 zł
Ciasto marchewkowe z kremem cynamonowo-miodowym 
(24 x 36 cm) ........................................................................... 110 zł
Gruszkowa chmurka (28 cm lub 24 x 28,5 cm)
(kruche ciasto, galaretka, gruszki, śmietana kremówka, beza, migdały) .. 110 zł
Gruszkowa chmurka (24 x 36 cm)
(kruche ciasto, galaretka, gruszki, śmietana kremówka, beza, migdały) .. 125 zł



SZARLOTKI

Szarlotka z bezą (27 cm lub 24 cm x 28,5 cm)  ....................... 100 zł
Szarlotka z bezą (24 cm x 36 cm)  .......................................... 120 zł
Szarlotka z kruszonką (27 cm lub 24 cm x 28,5 cm) ............... 100 zł
Szarlotka z kruszonką (24 cm x 36 cm)  .................................. 120 zł

CIASTA Z OWOCAMI/WARZYWAMI  

Malinowa pokusa (28 cm lub 24 x 28,5 cm)
(kruche ciasto, galaretka, maliny, śmietana kremówka, beza, migdały)  ... 110 zł
Malinowa pokusa (24 x 36 cm)
(kruche ciasto, galaretka, maliny, śmietana kremówka, beza, migdały)  ... 140 zł
Wiśniowa Pychotka (28 cm lub 24 x 28,5 cm)
(kruche ciasto, galaretka, wiśnie, śmietana kremówka, beza, migdały) .....110 zł
Wiśniowa Pychotka (24 x 36 cm)
(kruche ciasto, galaretka, wiśnie, śmietana kremówka, beza, migdały)  .. 140 zł
Ciasto DELICJA (27 cm lub 24 x 28,5 cm)
(biszkopt, galaretka+brzoskwinie, mus z mlecznej czekolady) .............. 110 zł
Ciasto DELICJA (24 x 36 cm)
(biszkopt, galaretka+brzoskwinie, mus z mlecznej czekolady) .............. 140 zł
Ciasto jogurtowe z owocami (27 cm lub 24 x 28,5 cm)
(owoce do wyboru)   .....................................................................  80 zł
Ciasto jogurtowe z owocami (24 x 36 cm)
(owoce do wyboru)   ....................................................................   90 zł
Leśny mech z galaretką i owocami (27 cm lub 24 x 28,5 cm) . 110 zł
Leśny mech z galaretką i owocami (24 x 36 cm) ..................... 130 zł
Ciasto marchewkowe z polewą czekoladową (27 cm lub 24 x 28,5 
cm)   90 zł
Ciasto marchewkowe z polewą czekoladową (24 x 36 cm) ..... 100 zł
Ciasto marchewkowe z kremem cynamonowo-miodowym 
(27 cm lub 24 x 28,5 cm)  ....................................................... 110 zł
Ciasto marchewkowe z kremem cynamonowo-miodowym 
(24 x 36 cm)  .......................................................................... 130 zł

Truskawkowa chmurka (28 cm lub 24 x 28,5 cm)
(kruche ciasto, galaretka, truskawki, śmietana kremówka, 
beza,migdały) ......................................................................... 110 zł
Truskawkowa chmurka (24 x 36 cm)
(kruche ciasto, galaretka, truskawki, śmietana kremówka, 
beza,migdały)  ........................................................................ 140 zł

SERNIKI NA ZIMNO 

Sernik BOUNTY (26 cm)   .......................................................  110 zł
Sernik z białą czekoladą i kawałkami mlecznej czekolady (26 cm)  110 zł
Sernik cynamonowo-miodowy (z dodatkiem naturalnego miodu) (26 cm) .. 110 zł

CIASTKA

Ptysie z bitą śmietaną  ......................................................7,00 zł/szt
Rurki z kremem  ...............................................................4,00 zł/szt
Cake pops  .......................................................................5,00 zł/szt
Mini Pavlova z lemon curd / z owocami  ............................7,00 zł/szt
Mini szarlotki z kruszonką  ................................................3,50 zł/szt
Kruche babeczki (cytrynowe, banoffee, snickers, z owocami, czekoladowe, 

kinder bueno) ......................................................................3,80 zł/szt
Tartaletki z owocami  ........................................................6,00 zł/szt
Ciastka owsiane  ..............................................................4,50 zł/szt
Ciastka z masłem orzechowym i białą czekoladą ..............5,00 zł/szt
American cookies czekoladowe ........................................5,50 zł/szt

TARTY (31 CM)

Tarta cytrynowa (31 cm)  .........................................................  95 zł
Tarta Lemon Merinque pie (31 cm)  .........................................  95 zł
Tarta czekoladowa (31 cm)  .....................................................  95 zł
Tarta banoffee (31 cm) .............................................................  95 zł



TARTY (31 CM)

Tarta z owocami sezonowymi (31 cm)  ....................................  95 zł
Tarta z nadzieniem orzechowo-czekoladowym (31 cm) ............  95 zł
Tarta kajmakowo - czekoladowa z orzechami (31 cm)  ...........   95 zł
Tarta szarlotka z kruszonką (31 cm)  .......................................   95 zł
Tarta SNICKERS (31 cm)  ........................................................   95 zł
Tarta Bounty (31 cm)  ..............................................................  95 zł
Tarta Ferrero (31 cm)  .............................................................   95 zł
Tarta z ganache z białej czekolady (31 cm)  ............................   95 zł
Tarta Rafaello (31 cm)  ............................................................   95 zł
Tarta jagodowa (31 cm)  ..........................................................  95 zł
Tarta ORZECH LASKOWY (31 cm)  ..........................................  100 zł
Tarta TOBLERONE (31 cm)  ..................................................... 100 zł

CIASTKA NA WAGĘ

Ciastka francuskie z jabłkami .............................................. 39 zł/kg
Ciastka czekoladowe  .......................................................... 38 zł/kg
Ciastka Marcepanki (zawartość marcepana 95%)  ............... 75 zł/kg

MONOPORCJE/ MINI TORCIKI

Malina/Czekolada #brownie #biała czekolada #malina #mleczna 
czekolada .......................................................................13,90 zł/szt
Cytryna/Mango #blondie #cytryna #mango #biała czekolada  13,90 zł/szt
Biała czekolada/Malina #biszkopt #krem malinowy  
#żelka malina #biała czekolada ......................................13,90 zł/szt
Mango/Czarna porzeczka #brownie #biała czekolada #czarna 
porzeczka #mango .........................................................13,90 zł/szt
Mango/Marakuja #biszkopt #biała czekolada #mus truskawkowy 
#żelka truskawkowa .......................................................13,90 zł/szt
Orzech laskowy/Czekolada mleczna #brownie #chrupka #orzech 
laskowy #mleczna czekolada ..........................................13,90 zł/szt
Cytryna/Jagoda #biszkopt #mus jagodowy #żelka cytrynowa #mus 
biała czekolada ...............................................................13,90 zł/szt

DESERY PUCHARKOWE (150 ML)

Mus czekoladowy z sosem malinowym  .................................8 zł/szt
Mus z białej czekolady i mlecznej czekolady  .........................8 zł/szt
Mus kokosowy z białą czekoladą i mango  .............................8 zł/szt
Mus mango z białą czekoladą i malinami  ..............................8 zł/szt
Panna Cotta z sosem malinowym ..........................................8 zł/szt
Tiramisu  ...............................................................................8 zł/szt
Leśny mech  ..........................................................................8 zł/szt


