
Mini desery – słodki stół 

 

• Deser trifle owocowe 9,0zł  ok 60ml, krem 

budyniowy, biszkopt, mus owocowy , bita śmietana, crispearls  

• Deser czekoladowa pokusa 9,0zł, ok 60ml, ciasto 

czekoladowe, krem truflowy, frużelina z wiśni, wisienka koktajlowa. 

• Deser tiramisu 8,0zł ok 60ml. Krem tiramisu %%%, 

biszkopt nasączony espresso, kakao 

• Deser Panna cotta 8zł 60ml, mus panna cotta, mus 

owocowy 

• Deser cytrynka 9,0zł , ok 60ml, zbożowe spód, lemon 

curd, galaretka cytrynowa, beza, krem cytrynowy 

• Deser tęcza 9,0zł wielokolorowy deser galaretkowy 

• Mini babeczka beza lemon curd 5,5zł, krucha 

tartaletka, lemon curd, krem waniliowy, beza 

• Mini babeczka kajmak orzech 5,5zł, krucha 

tartaletka, domowy kajmak, prażone orzechy. 

• Mini tarta krem owoc 9zł, krucha tarta z kremem i 

owocami sezonowymi  

• Rurka z kremem waniliowym 4,5zł  
• Mini pavlova 9zł, beza z bitą śmietaną, owocami 

sezonowymi i listkiem mięty 

• Beza kawowa 10zł, bezowy ekler z kremem kawowym i 

czarną porzeczką. 

• Lizak bezowa róża 7,0zł  
• Makaroniki francuskie 5,0zł bezowo migdałowe 

ciasteczka, o różnych smakach i kolorach: kawa%%%, kokos, mango 
marakuja, mięta 

• Cake pops 7zł czekoladowy lizak na patyczku o smaku 

nutella mascarpone 

• Cakesiles 12zł  lód na patyku o smaku wanilia/ 

mascarpone/ kajmak  

• Muffina cytrynowa z lemon curd 9zł  
• Muffina czekoladowa z kremem czekoladowo 

orzechowym 9zł 

• Mini serniczek oreo owoc 8,5zł serniczek na spodzie 

oreo, z bitą śmietaną i owocami 

• Mini serniczek cappuchino 8,5zł, serniczek na 

spodzie zbożowym z bitą śmietaną i solonym karmelem  

• Mini szarlotka 9zł krucha babeczka z jabłkami, sosem 

krówkowym i kremem z białej czekolady 

• Monoporcja mascarpone kawa 16zł cremeux 

kawowe, mus mascarpone, sable ciemne, glazura lustrzana. 

 
 

 
 

 
 

 
 



• Monoporcja mango marakuja 16,0zł sable, 

galaretka marakuja mięta, chantilly śmietanowe, mus mango 
marakuja, glazura lustrzana 

• Monoporcja chałwa limonka 16,0zł curd z 

limonki, kruszonka czekoladowa z nibsami, mus chałwowy. 

• Monoporcja malinowa wyspa 16,0zł sable, mus 

malinowy, mus malinowy 

• Monoporcja owoce leśne mleczna czekolada 
16,0zł cremeux z owoców leśnych, mus mleczna czekolada, 

polewa na mlecznej czekoladzie. 
  

Sugerowana ilość słodkości na przyjęciu to 2,5-4 szt na osobę. 

Stwórz własną wersję swojego stołu lub podaj przewidywaną ilość gości, a my przygotujemy 

przykładową kalkulację. 

Minimalna ilość zamówienia: 12szt!  

Monoporcje i cakesiles  min8szt 

 

Opłata za aranżację i wypożyczenie naczyń:  
Do 1500zł – 300zł 
 Od 1500zł do 4000zł - 200zł  
Od 4000zł GRATIS!!! 
 

Przykładowy  stół na 100 osób za 2500zł 

 

Deser trifle owocowe 25szt 

Deser Panna Cotta 25szt 

Deser tiramisu 25szt 

Pavlova z bitą śmietaną i owocami 25szt 

Mini serniczek oreo owoc 25szt 

Mini szarlotka z kremem z białej czekolady  i sosem krów 20szt 

Cake pops 20szt 

Mini babeczka kajmak orzech 30szt 

Mini babeczka z lemon curd i bezą 30szt 

Babeczka krem owoc 30szt 

Bezowe róże 15szt 

Rurka z kremem 30szt 

  
 

 


