
Strudel
malinowo - porzeczkowy

Skład: maliny, porzeczka, puszyste ciasto 
drożdżowe, masło

Alergeny: jajko, gluten, laktoza 5 porcji

cena: 80 zł



Strudel
z serem

Skład: puszysta masa twarogowa, ciasto 
drożdżowe, lukier, bakalie

Alergeny: laktoza, gluten, jajko, cytrusy 5 porcji

cena: 80 zł



Placek
drożdżowy

Skład: puszyste ciasto drożdżowe z kruszonką

Alergeny: laktoza, gluten, jajko 6 porcji

cena: 84 zł



Baba
drożdżowa

Skład: ciasto drożdżowe, lukier, bakalie

Alergeny: laktoza, gluten, jajko, cytrusy 6 porcji

cena: 85 zł



Wielkanocny mazurek
czekoladowy

Skład: kruche ciasto, kajmak o smaku czekoladowym

Alergeny: laktoza, gluten, masło, soja, jajko 4 porcje

cena: 90 zł



Wielkanocny mazurek
kajmakowy

Skład: kruche ciasto, kajmak, migdały, bakalie

Alergeny: laktoza, gluten, jajko, orzechy, soja 4 porcje

cena: 90 zł



Wielkanocny mazurek
orzechowy

Skład: kruche cisto, płatki belgijskiej czekolady, orzechy, 
domowa pasta orzechowa, Baileys

Alergeny: laktoza, gluten, jajko, orzechy, alkohol 4 porcje

cena: 90 zł



Sernik
domowy

Skład: cienki spód z ciasta, masa serowa obficie wypełniona 
bakaliami

Alergeny: gluten, laktoza, jajko, cytrusy
5 porcji

cena: 95 zł



Makowiec

Skład: ciasto drożdżowe, masa makowa, bakalie

Alergeny: laktoza, gluten, jajko, cytrusy, orzechy 10 porcji

cena: 150 zł



Tort bezowy 
kawowy

Skład: puszysta beza, krem kawowo-czekoladowym na bazie 
mascarpone i bitej śmietany, bakalie

Alergeny: jajka, laktoza, żelatyna, orzechy, kakao 8 porcji

cena: 208 zł



Tort bezowy 
żurawinowy

Skład: puszysta beza przełożona budyniowym kremem 
waniliowym, żurawiną i bitą śmietaną

Alergeny: jajko, laktoza, żelatyna, gluten
8 porcji

cena: 208 zł



Tort bezowy 
malinowy

Skład: puszysta beza przekładana budyniowym kremem 
waniliowym i malinami

Alergeny: jajko, gluten, laktoza, żelatyna 8 porcji

cena: 208 zł



Tort bezowy 
pistacjowy

Skład: puszysta beza przekładana kremem pistacjowym z 
serka mascarpone z brandy

Alergeny: jajko, orzechy, alkohol 8 porcji

cena: 208 zł



Tort
czekoladowo - pralinowy

Skład: cienkie ciasto czekoladowe z migdałami w karmelu,  
puszysta masa orzechowo-czekoladowa, puszysta masa 
waniliowa, ganaż z mlecznej czekolady

Alergeny: gluten, laktoza, orzechy, żelatyna, alkohol
10 porcji

cena: 290 zł



Tort
nugatowy

Skład: puszyste ciasto czekoladowe z mlecznej, deserowej i 
białej czekolady, chrupiące prażynki, czekolada

Alergeny: laktoza, jajko, gluten 10 porcji

cena: 290 zł



Tort
truflowy

Skład: mocno czekoladowy tort, cienki biszkopt 
czekoladowy, kandyzowane wiśnie

Alergeny: kakao, laktoza, jajko, gluten
10 porcji

cena: 300 zł



Tarta
adwokacka

Skład: krucha tarta, konfitura z czarnej porzeczki, krem z 
białej czekolady z dodatkiem ajerkoniaku, bitą śmietana

Alergeny: gluten, laktoza, jajko, alkohol, pektyny 10 porcji

cena: 270 zł
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