
 

 

PRZEKĄSKI WYTRAWNE PAKIET (możliwość skomponowania oferty wegetariańskiej) 

 

PAKIET I - 50 przekąsek mix 250 zł 

Tartaletki na kruchym, maślanym spodzie - mix smaków - 20 szt. 

Paczuszki z ciasta francuskiego - mix smaków - 10 szt. 

Tortille pszenne - szynka, ser, sałata, pomidory, sos - 10 szt. 

Mini burgerki z mięsem wołowym i warzywami - 10 szt. 

 

PAKIET II  - 100 przekąsek mix 500 zł 

Tartaletki na kruchym, maślanym spodzie - mix smaków - 20 szt. 

Paczuszki z ciasta francuskiego - mix smaków - 20 szt. 

Tortille pszenne - szynka, ser, sałata, pomidory, sos - 20 szt. 

Mini burgerki z mięsem wołowym i warzywami - 20 szt. 

Sałatka grecka w kubeczkach - 20 szt. 

 

PRZEKĄSKI WYTRWANE NA SZTUKI (minimum 10 szt. z każdego rodzaju) 

TORTILLE 

• szynka, ser, sałata, pomidor, sos  8 zł/szt. 

• kurczak, ser, sałata, papryka, sos 8 zł/szt. 

• łosoś, twarożek, szpinak 9 zł/szt. 

• wegetariański - warzywa 7 zł/szt. 

TARTALETKI 

• chorizo, ser cheddar, papryka, orzeszki ziemne 6 zł/szt. 

• łosoś, żurawina, ser camembert 6 zł/szt. 

• boczek, pomidory, cebula, ser cheddar  6 zł/szt. 

• smażony szpinak, suszone pomidory, oliwki, feta   6 zł/szt. 

 



 

 

 

PĄCZUSZKI Z CIASTA FRANCUSKIEGO 

• warzywa, ser 7 zł/szt. 

• mięso mielone, cebula, czosnek 7 zł/szt. 

• salami, ser, cebula, kukurydza 7 zł/szt. 

• boczek, cebula, pomidory, ser 7 zł/szt. 

BURGERY 

• mięso wołowe, ogórek, pomidor, cebula 11 zł/szt. 

• kurczak, ser, warzywa 10 zł/szt. 

• wegetariański - warzywa 9 zł/szt. 

ROLLSY 

•  z ciasta francuskiego z szynką, serem i sosem pomidorowym 7 zł/szt. 

 

MIX KANAPEK NA DOMOWYM PIECZYWIE (mięsne + wegetariańskie) 150 zł/50 szt. 

SAŁATKI 500 gram 

• grecka 60 zł/porcja 

• burak, kozi ser, miód, słonecznik 75 zł/porcja 

• tuńczyk, pomidory koktajlowe 80 zł/porcja 

• kurczak curry, ananas kukurydza 85 zł/porcja 

• sałatka jarzynowa 60 zł/porcja 

TARTY WYTRAWNE (12 kawałków) 

• chorizo, papryka, ser, orzeszki ziemne 110 zł 

• szpinak, cebula, czosnek, feta, suszone pomidory, oliwki 110 zł 

• ser cheddar, boczek, suszone pomidory, cebula 110 zł 

• 4 sery 110 zł 

• łosoś, camembert, żurawina 110 zł 

• ser, salami, kukurydza, cebula 110 zł 



 

 

• dynia, ajvar, papryka, parmezan 110 zł 

 

TORTY (tort można skomponować samemu) 

• biszkopt: jasny - klasyczny lub kakaowy, czekoladowy, orzechowy 

• krem: waniliowy z białą czekoladą, śmietankowy, czekoladowy, karmelowy, owocowy 

• mus ręcznie robiony: truskawkowy, malinowy, jagodowy, porzeczkowy, wiśniowy, owoców leśnych, 

lemon curd - cytrynowy, krówka - karmel 

• polewa: biała czekolada, mleczna czekolada, czekolada deserowa, bez polewy 

• dekoracja: świeże owoce w cenie tortu, kwiaty żywe (dodatkowo płatne 20 zł) 

Tort średnica 18 cm. (4-6 kawałków) 140 zł 

Tort średnica 22 cm. (6-9 kawałków) 160 zł 

Tort średnica 24 cm. (10-12 kawałków) 180 zł 

Tort  średnica 27 cm. (13-15 kawałków) 200 zł 

 

CIASTA 

BROWNIE - wilgotne ciasto czekoladowe oprószone kakao 90 zł 

BROWNIE Z MALINAMI - wilgotne ciasto czekoladowe oprószone kakao  

z zapieczonymi malinami 

100 zł 

BROWNIE Z JAGODAMI - wilgotne ciasto czekoladowe oprószone kakao  

z zapieczonymi jagodami 

100 zł 

BROWNIE Z SOLONYM KARMELEM - wilgotne ciasto czekoladowe z solonym karmelem 100 zł 

MARCHEWKOWE Z KREMEM CYNAMONOWYM - aromatyczne ciasto na bazie marchwi z 

dodatkiem orzechów pokryte cynamonowym kremem na bazie mascarpone 

100 zł 

OREO - wilgotne ciasto czekoladowe z kremem mascarpone, ciasteczkami oreo 100 zł 

GUINNESS CAKE - wilgotne ciasto czekoladowe na bazie piwa Guinness z kremem na bazie 

mascarpone i owocami 

100 zł 

LEŚNY MECH - ciasto na bazie szpinaku nasączone sokiem z pomarańczy z kremem mascarpone i 

owocami 

100 zł 

KOPIEC - ciasto na czekoladowym spodzie z karmelem, bananami, kremem mascarpone 100 zł 



 

 

SZARLOTKA Z BEZĄ 100 zł 

SZARLOTKA Z KRUSZONKĄ 100 zł 

TORT BEZOWY 100 zł 

 

MINI DESERKI 
 
• tartaletki z musem owocowym - truskawka, malina, jeżyna, brzoskwinia, jagoda, mango 

marakują, porzeczka czerwona i czarna, leśne, cytrynowe 

5,5 zł/szt. 

• kruche ciasteczka 1 zł/szt. 

• kruche ciasteczka z bezikiem 4,5 zł/szt. 

• drożdżówki z kruszonką z nadzieniem - malina, truskawka, jagoda, brzoskwinia, porzeczka 6 zł/szt. 

• brioche (bułeczka drożdżowa) - z białą czekoladą i malinami / z białą czekoladą 

i jagodami / z wiśniami i kruszonką / z jabłkami i kruszonką/ z kremem budyniowym orzech 

laskowy i orzechami 

8 zł/szt 

 

TARTY 

TARTA BIAŁA CZEKOLADA Z MALINAMI - spód maślany, ganache z białej czekolady, maliny 100 zł 

TARTA BIAŁA CZEKOLADA Z JAGODAMI - spód maślany, ganache z białej czekolady, jagody 100 zł 

TARTA BIAŁA CZEKOLADA LEŚNA - spód maślany, ganache z białej czekolady, owoce leśne 100 zł 

BANOFFEE PIE - spód maślany, krem na bazie nutelli, banany, bita śmietana 100 zł 

TARTA OWOCOWA - spód maślany, frużelina owocowa, krem na bazie mascarpone, świeże owoce 110 zł 

TARTA OREO - spód z ciasteczek oreo, jagody, ganache z białej czekolady 110 zł 

TARTA SNICKERS - spód maślany, karmel, orzeszki ziemne, czekolada, krem 

na bazie mascarpone, batony snickers 

110 zł 

TARTA SOLONY KARMEL - spód maślany, karmel, orzeszki ziemne, krem na bazie mascarpone, sól 

himalajska 

110 zł 

TARTA KINDER - spód maślany, ganache ciemna czekolada, krem na bazie mascarpone, batoniki 

Kinder, czekolada 

110 zł 

TARTA a’la Knopers, Toblerone, Twix, Princessa, Rafaello 110 zł 

SERNIKI 



 

 

SERNIK KLASYCZNY - na spodzie z oreo z ganache z białej czekolady i owocami leśnymi 120 zł 

SERNIK SOLONY KARMEL - z orzeszkami ziemnymi, na spodzie z krakersów 120 zł 

SERNIK CYTRYNOWY - na biszkoptowym spodzie, mocno cytrynowy, oblany ganache z białej 

czekolady 

120 zł 

SERNIK Z ZAPIECZONYMI MALINAMI - z kremem mascarpone i świeżymi owocami 120 zł 

SERNIK CZEKOLADOWY - na kruchym, kakaowym spodzie z polewą czekoladową 

i orzechami 

120 zł 

SERNIK CHAŁWOWY - na spodzie z herbatników, oblany ganache z białej czekolady z dodatkiem 

chałwy 

125 zł 

SERNIK NA SPODZIE Z OREO - z kremem mascarpone i świeżymi owocami 120 zł 

 

CIASTA VEGAN, GLUTEN FREE, SUGAR FREE 

KOSTKA - na spodzie z orzechów ziemnych, daktyli i kakao, z polewą na bazie masła orzechowego i 

owocami leśnymi   

110 zł 

JABŁKO - na spodzie z daktyli, orzechów włoskich i kokosu z musem cynamonowo-jabłkowym i 

kruszonką z orzechów włoskich, słodzone syropem z agawy 

110 zł 

JAGIELNIK ORZECHOWY - na spodzie z orzechów ziemnych i daktyli z masłem orzechowym i 

orzeszkami 

110 zł 

BOUNTY - kokosowe ciasto na spodzie orzechowo - daktylowym z polewą czekoladową 110 zł 

VEGE SNICKERS - brownie na bazie wody z cieciorki, kasza jaglana z masłem orzechowym, oblany 

czekoladą i posypany orzeszkami 

110 zł 

 

CIASTA KETOGENICZNE-GLUTEN FREE, SUGAR FREE 

SERNIK MALINOWY - na spodzie z mąki migdałowej i kokosowej z zapieczonymi malinami, kremem 

mascarpone 

130 zł 

SERNIK CZEKOLADOWY - na spodzie z mąki migdałowej i kokosowej z ciemną czekolad, oblany 

ganache z ciemnej czekolady i orzechami 

130 zł 

BROWNIE MALINOWE - na mące migdałowej 110 zł 

TARTA - na mące kokosowej z musem owocowym, kremem mascarpone i owocami  110 zł 

FOTOGRAF 



 

 

REPORTAŻ 

Fotograf wykonuje ujęcia podczas zabaw dzieci oraz z rodzicami i gośćmi na życzenie klienta. Klient 

samodzielnie wybiera sobie ujęcia jakie chciałby żeby zostały obrobione. Klient otrzymuje 30 zdjęć 

na pendrive oraz odbitki 10x15 cm. Możliwość dokupienia dodatkowych zdjęć, 1 zdjęcie 10 zł - 

wersja elektroniczna i papierowa 10x15 cm 

 

300 zł 

 


