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Torty z bitą śmietaną
Tort adwokat biały biszkopt nasączony adwokatem przełożony bitą śmietaną 

i masą adwokat obsypany prażonymi migdałami + dekoracja

Tort banan spód biszkoptowy, banany w czekoladzie, bita śmietana o smaku 
bananowym + dekoracja

Tort brzoskwinia biały biszkopt przełożony z bitą śmietaną i masą z kawałkami 
brzoskwiń, dekorowane śmietaną 

Tort cytrynowy ciasto cytrynowe przełożone z bitą śmietaną o smaku 
cytrynowym, obsypany czekoladą + dekoracja

Tort filadelfia biały biszkopt + masa serowo - śmietanowa z mandarynkami

Tort gruszka spód biszkoptowy + musli, gruszki w czekoladzie + bita śmietana 
z adwokatem + dekoracja

Tort jagoda biały biszkopt przełożony z bitą śmietaną i masą jagodową, 
dekorowane śmietaną 

Tort jogurt ciasto karmelowe przełożone z bitą śmietaną z jogurtem, 
obsypany czekoladą, dekorowany z żelem + dekoracja 

Tort kiwi biały biszkopt przełożony masą kiwi i bitą śmietaną dekorowany 
bitą śmietaną

Tort krówka ciasto karmelowe przełożone z masą śmietanowo - budyniową 
obsypany czekoladą dekorowany z masą toffi + dekoracja

Tort malina biały biszkopt przełożony z bitą śmietaną i masą malinową, 
dekorowane śmietaną 

Tort orzechowy ciasto orzechowe nasączone alkoholem przełożone masą 
czekoladową, dekorowane czekoladą i kremem

Tort tiramisu spód biszkoptowy, masa tiramisu przełożona biszkoptami + 
dekoracja

Tort truskawka biały biszkopt przełożony z bitą śmietaną i masą truskawkową, 
dekorowane śmietaną 

Tort wiśnia brązowe ciasto przełożone bitą śmietaną i masą wiśniową 
i dekorowane bitą śmietaną

Tort mango  
marakuja

ciasto ucierane przełożone bitą śmietaną z dodatkiem owoców 
mango marakuja



Torty z kremem
Tort Chocobella ciasto czekoladowo-orzechowe, krem karmelowo-serowy,  

nasączone alkoholem

Tort czekolada brązowe ciasto nasączone alkoholem przełożone masą czekoladową, 
dekorowany czekoladą i kremem

Tort karmelowy brązowe ciasto nasączone alkoholem z kremem karmelowym 
z rodzynkami, dekorowany czekoladą i kremem

Tort kawowy biały biszkopt przełożony kremem kawowym wykończony czekoladą 
i kremem

Tort kukułka brązowe ciasto nasączone alkoholem przełożone masą czekoladową 
kukułka i wiśniami w żelu, oblany czekoladą i dekorowany różyczkami

Tort rumowy brązowe ciasto nasączone alkoholem przełożone kremem rumowym 
dekorowany czekoladą i kremem

Tort tradycyjny biały biszkopt przełożony kremem tradycyjnym budyniowym 
dekorowany czekoladą i kremem



Ciasta z bitą śmietaną
Agrest

Bananowe

Cynamon

Sernik na zimno

Galaretka - czerwona

Mango Marakuja

Fantazja malina

Brzoskwinia

Galaretka - pomarańczowa

Gruszka

Biały biszkopt przekładany  
masą agrestową z bitą śmietaną, 
dekorowany pieczoną bezą  
z migdałami

Biały biszkopt z bananami w masie 
czekoladowej dekorowany bitą 
śmietaną o smaku bananowym

Placki ucierane z cynamonem 
przełożone jabłkami i bitą śmietaną

Ciasto cytrynowe z masą 
serową o smaku cytrynowym 
z mandarynkami i kawałkami 
czekolady

Biały biszkopt z bitą śmietaną 
owocową z malinami lub owoce 
sezonowe z czerwoną galaretką

Ciasto ucierane przełożone  
bitą śmietaną z dodatkiem  
owoców mango marakuja

Karmelowe ciasto przełożone 
czekoladą i malinami dekorowane 

śmietaną o smaku kokosu

Biały biszkopt przekładany bitą 
śmietaną i masą brzoskwiniową, 

dekorowany bitą śmietaną  
i kawałkami brzoskwiń

Biały biszkopt z bitą śmietaną 
owocową z owocami, z puszek: 

brzoskwinie, ananas, mandarynka  
z pomarańczową galaretką

Białe ciasto zapiekane z masą 
czekoladową z gruszkami, 
dekorowane bitą śmietaną 

z adwokatem



Ciasta z bitą śmietaną

Jogurt

Wiśnia Jogurt

Malina

Mleczko owocowe

Runo Leśne

Kiwi

Szachownica

Kukułka

Mleczna Kanapka

Morela

Ciasto karmelowe z krokantem 
nugatowym, z bitą śmietaną  
z jogurtem, dekorowane żelem 
karmelowym

Ciasto ucierane z kremem 
budyniowym, wiśniami,  
bita śmietaną i jogurtem

Biały biszkopt przekładany bitą 
śmietaną i masą malinową, 
dekorowany bitą śmietana i pisane 
masą malinową

Brązowe ciasto z bitą śmietaną 
z owocami dekorowane tartą 
czekoladą

Ciasto ucierane  
z dodatkiem szpinaku,  
bita śmietana z mascarpone

Biały biszkopt z masą kiwi,  
z bitą śmietaną o smaku kiwi

Czekoladowe ciasto  
przełożone malinami  

i bitą śmietaną z kokosem

Czekoladowe ciasto  
przełożone masą kukułka

Czekoladowe ciasto  
przełożone masą  

mleczno-śmietankową

Ucierane ciasto z kokosem  
i morelami przełożone  

masą budyniową



Porzeczka

Szarlotka miodowa

Tofii Serowe

Wiśnia

Tofii Orkiszowe

Ptasie mleczko

Tiramisu

Truskawka

Ciasto czekoladowe  
z bitą śmietaną, jogurtem  

z czarną i czerwoną porzeczką

Miodowe ciasto przełożone masą 
śmietanowo - budyniowo - jabłkową

Ciasto białe ucierane,  
przełożone z krokantem i masą 
śmietanowo-serową z karmelem

Kakaowe ciasto przekładane 
bitą śmietaną i masą wiśniową, 
dekorowane bitą śmietaną i wiśniami

Ciasto orkiszowe przełożone 
masą karmelową z bitą śmietaną, 
dekorowane solonym orzechem

Kakaowe ciasto zalane masą 
czekoladowo - śmietanową, 
dekorowane tartą czekoladą

Biały biszkopt z masą tiramisu 
przełożone biszkoptami  
i dekorowane kakałem

Biały biszkopt przekładany bitą 
śmietaną i masą truskawkową, 

dekorowany bitą śmietana

Ciasta z bitą śmietaną

Rafaello 
Biały biszkopt  

z masą kokosową  
i białą czekoladą



Bakaliowe

Adwokat

Malibu

Ucierane ciasto białe,  
kakaowe i makowe  
z kremem budyniowym,  
czarną porzeczką, bakaliami  
i polewą czekoladową

Biały biszkopt przekładany kremem 
adwokatowym i krokantem, 

dekorowany bezami nasyconymi 
adwokatem i polewą czekoladową

Ciasto czekoladowe   
z wiśniami bitą śmietaną  

z kokosem i alkoholem

Ciasta z kremem

Brązowe

Cytrynowe

Czekolada 

Brąz - kokos

Cappuccino

Fale Dunaju

Firmowe

Biały biszkopt i placek makowo 
- kokosowy przełożony kremem 
pomarańczowym i dekorowany 
delicjami i galaretką pomarańczową

Czekoladowe ciasto przełożone 
kwaśnym kremem dekorowane 
czekoladą

Ucierane ciasto cytrynowe  
z migdałami przełożone  
kremem cytrynowym

Ciasto czekoladowe  
z porzeczką  
i masą czekoladową

Kakaowe ciasto przekładane 
kwaśnym kremem, dekorowane 

krokantem kokosowym

Brązowy biszkopt w środku  
z kokosem przełożonym kremem 

cappuccino, dekorowany czekoladą

Kakaowo - białe ciasto ucierane  
z wiśniami, dekorowane z kremem 
budyniowym i popisane czekoladą

Ciasto czekoladowe  
z czerwoną porzeczką,  
z kremem waniliowym,  

dekoracja żelem

Biedronka



Ciasta z kremem

Królewiec

Mak z kokosem

Miodowo - orzechowe

Chocobella

Kawowe

Krówka

Kokos - wiśnia

Miodownik

Opium

Karpatka

Kokos - ananas

Placki miodowe przekładane białym 
biszkoptem i kremem waniliowym, 
dekorowane polewą

Biały biszkopt przekładany kremem 
budyniowym i pieczonym makiem  
i kokosem

Ciasto miodowe przełożone  
z czekoladą i masą orzechową

Ciasto czekoladowo-orzechowe  
z masą serowo-karmelową

Biały biszkopt przekładany kremem 
kawowym, dżemem, kruchym musli, 

dekorowany kremem kawowym  
i posypany migdałami orzechami  

i kawą

Ciasto karmelowe z masą waniliowo 
- budyniową dekorowany  

masą krówka

Biały biszkopt z masą wiśniową  
i zapiekanym kokosem

Placki miodowe przełożone kremem 
grysikowym dekorowane czekoladą

Ciasto czekoladowe z powidłami  
i ciasto makowe  z jabłkiem,  

masą czekoladową i alkoholem

Biały biszkopt, krem waniliowo - 
budyniowy i ciasto parzone

Biały biszkopt przekładany kremem 
ananasowym z kawałkami ananasa, 
dekorowany pieczonym, kruchym 
kokosem



Ciasta z kremem
Orzechowe

Pijak - rumki

Słonecznikowe

Torciki

Śliwka  
w czekoladzie

Piernik karmelowy

Piernik 

Pienik z marmoladą 

Rumowe

Snikers

Trzy orzeszki

Kruche ciasto z powidłami i masą 
orzechową z miodem dekorowane 

czekoladą

Biały biszkopt przekładany kremem 
karmelowym z rodzynkami 

nasyconymi alkoholem, dekorowany 
ciastkami petitkami i polewą 

czekoladow

Biszkopt brązowy i biały przełożony 
kremem toffi i smażonymi ziarenkami 

słonecznika

Biały biszkopt przekładany dżemem 
i kremem budyniowym, dekorowany 

polewą czekoladową i kremem

Czekoladowe ciasto  
z powidłami i maślanym kokosem  

z masą waniliową

Ciasto piernikowe przełożone 
kremem karmelowym dekorowane 

czekoladą

Piernik przełożony marmoladą  
i masą mleczno - marcypanową, 
dekorowany czekoladą

Ciasto piernikowe przełożone  
z marmoladą dekorowane czekoladą

kakaowe ciasto przekładane dwa 
razy kremem kakaowo - rumowym 
z rodzynkami, dekorowany polewą 
czekoladową i migdałami

Placki orzechowe przełożone kremem 
kakaowym i waniliowym

Ciasto orzechowo-czekoladowe 
z masą czekoladową i masą 
karmelową z orzechami



Ciasta kruche
Fantazja Makoserowa

Kruche jabłko  
z cynamonem

Kruchy makowiec

Makowiec z jabłkiem

Ser - kakao

Krucha wiśnia

Kruche z brulee

Makoserowiec

Ser - brzoskwinia

Ser - kokos

Ucierany Makowiec z jabłkiem  
z dodatkiem sera

ciasto kruche z jabłkami,  
cynamonem i kruszonką

Ciasto kruche z masą makową,  
z kruszonką

Ucierany makowiec z jabłkami

Ciasto kruche kakaowe  
z masą serową

Ciasto kruche z masą wiśniową,  
z kruszonką

Ciasto kruche z masą budyniową 
brulee z owocami

Ciasto kruche z masą makową  
i serową

Ciasto kruche z masą serową  
i brzoskwiniami

Ciasto kruche z masą serową  
i kokosową kruszonką



Ciasta kruche

Ciasta drożdżowe

Ser łezka

Sernik z galaretką

Gruszka z bezą

Jabłko drożdżowe

Ser drożdżowy

Ser wiedeński

Drożdżowe z budyniem

Śliwka

Mak drożdżowy

Ser kruchy

Ciasto kruche z masą serową,  
z pianką

Ciasto kruche z masą serową,  
z mandarynkami zalewane 
galaretką

Ciasto migdałowo-czekoladowe  
z gruszkami i bezą

Kołacz drożdżowy z jabłkiem

Kołacz drożdżowy z serem

Cieniutkie ciasto kruche  
z masą serową

Ciasto drożdżowe  
z budyniem i kruszonką

Ucierane ciasto jogurtowo - 
czekoladowe z śliwkami

Kołacz drożdżowy z makiem

Ciasto kruche z masą serową,  
z kruszonką
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