Śliwkowy
Kakaowe biszkopty
przełoż one masą budyniową
oraz ś liwką kalifornijską
w gorzkiej czekoladzie.

Czekoladowo

Ambasador
Ciasta: kakaowe,
orzechowe, kokosowe
i biszkopt przekładane masą
kakaową i ananasową.

Owocowy

-POMARAŃCZOWY
Ciasto ze ś wież ych
pomarań czy przekładane
czekoladowym kremem

Biszkopty z kremem z bitej
ś mietany i mascarpone
oraz owocami sezonowymi
ś wież ymi lub we fruż elinie

Czekoladowo

Cytrynowy

NA WESELA

CIASTA
I INNE OKAZ JE

Malinowa
chmurka
Kruche ciasta przełoż one
bitą ś mietaną i lusterkiem
z malin, na wierzchu
beza z migdałami

Shrek

-wiśniowy
Kakaowe biszkopty
przełoż one mocno
czekoladowym kremem
przełamanym wiś niami

Makowo
-kawowy
Makowe ciasta
przełoż one pysznym
kawowym kremem.

Jasne biszkopty
przełoż one lekką,
orzeź wiającą
masą cytrynową.

Truskawkowy
Jasne biszkopty przełoż one
delikatnym, maś lanym
kremem truskawkowym,
z galaretką na wierzchu

Orzechowo
-kawowy

Mix
Ciasteczek

Ciasta z orzechó w
włoskich przełoż one
kawowym kremem.

Mieszanka ciasteczek
w ró ż nych kształtach
i smakach.

pyszne i świeże

z naturalnych produktów

Jasny biszkopt, mus
z gęstego soku owocowego,
pod galaretką pianka
skrywająca ciasteczka Delicje

Delicja
Czekoladowy mus
na ś mietance oraz galaretka
z soczystymi pomarań czami
na biszkopcie

Czarny las
Kakaowe biszkopty
przekładane kremem
ś mietanowym oraz wiś niami
w kon iturze

smak domowych wypieków

Sernik
z kremem
Sernik z bakaliami
na kruchym spodzie,
z delikatnym kremem
posypanym czekoladą

Sernik
tradycyjny
Masa serowa z bakaliami
na kruchym cieś cie
z polewą czekoladową.

Upychaniec
Warstwy sernika
i makowca pokryte
musem z praż onych
jabłek pod kruchym ciastem.

Dziwak
Kruche ciasta
przełoż one jasną i ciemną
masą oraz powidłem,
polane czekoladą.

Miodownik
Kruche ciasta
z powidłem i masą
budyniową oraz chrupiącą
warstwa orzeszkó w
zapiekanych w miodzie.

Królewiec
Kruche ciasta i biszkopt
przełoż one masą budyniową
i wkładką owocową
z krojonych jabłek w galaretce

Japoński

Pychotka

Makowiec z jabłkami
i bakaliami, w polewie
czekoladowej, posypany
orzeszkami arachidowymi.

Bezy na kruchym cieś cie
przekładane kremem budyniowym
i owocowym powidłem

Piernik
Tradycyjny piernik
przekładany kremem
i powidłem, w polewie
czekoladowej

pyszne i świeże

Szarlotka
Aromatyczne jabłka
zapiekane na kruchym
cieś cie pokryte delikatną
pianką i kruszonką.

z naturalnych produktów

WZ
Kakaowe biszkopty
przekładane kremem
z bitej ś mietany,
posypane startą czekoladą.

Chałwowy
Biszkopty przełoż one
masą chałwową
i czekoladową oraz bezami

Rafaello
Biszkopty przełoż one
masą kokosową
z ajerkoniakiem,
posypany z wierzchu
praż onym kokosem.

Czekoladowo
-karmelowy
Kakaowe biszkopty
przełoż one lekkim
kremem karmelowym

3-bit
Ciemny biszkopt
i herbatniki, przekładane
masą budyniową,
kajmakiem i bitą ś mietaną

smak domowych wypieków

