
   oferta weselna 



Ślub i wesele to jedno z najważniejszych wydarzeń 
w życiu. Pragniemy ten dzień uczynić wyjątkowym 
i specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy ofertę 
weselną.

Spełniamy marzenia każdej pary młodej i sprawia-
my, aby ich tort weselny był niepowtarzalny! 
Nasze zaangażowanie sprawia, że jesteśmy otwar-
ci na wszystkie pytania, sugestie i oczekiwania. 
Aby sprostać Państwa wymaganiom do każdego 
zamówienia podchodzimy indywidualnie, dopra-
cowując wszystkie elementy i szczegóły tortu
z nieskazielną starannością.

Wykonujemy torty klasyczne, w stylu angielskim, 
amerykańskim, na stelażu, torty muffinkowe - cup-
cake.

Nasze smaki nie powstają ze sztucznych aroma-
tów ale ze świeżych naturalnych składników. Bez 
względu na wybrane nadzienie (m.in. czekolado-
we, śmietankowe, owocowe, orzechowe, kokoso-
we, waniliowe) smak naszych tortów pozostaje
w ustach gości weselnych jeszcze długo po
zaślubinach a wygląd tortu będzie piękną ozdobą
Państwa przyjęcia.



Dla osłodzenia tego pięknego dnia proponujemy 
Państwu stworzenie słodkiego stołu (mini desery, 
praliny, candy-bar).

Oferujemy Państwu 11 mini deserów do wyboru:
karotka, tiramisu, panafrutta, jagoda, trio czekolado-
we, mango-marakuja, porzeczka, sernik red velvet, 
orzechowy, mini ptysie, liczi-malina, szampan.
Z każdym dniem staramy się poszerzać naszą ofertę 
o nowe smaki.

Praliny wyrabiane z najlepszej jakości czekolady: 
słony karmel, owoce leśne, orzech laskowy, malina, 
krem brulle, kokos, mango-marakuja, pistacja.

Dodatkowo oferujemy Candy bar: makaroniki, mini 
babeczki, żelki, cukerki, pianki, lizaki, tartaletki, mini 
bezy.

W naszej ofercie nie brakuje również tradycyjnych 
ciast  deserowych i pieczonych (pijak czekoladowy, 
mulatka, rafaello, ciasto z galaretką i owocami, ma-
kowiec z bakaliami, sero makowiec, sernik z rodzyn-
kami, sernik wiedeński, sernik aksamitny, szarlotka 
tort bezowy.



Nie zapominając o Państwa gościach weselnych,
przygotowaliśmy dla Państwa możliwośc zamówie-
nia paczek z ciastami, babeczkami lub pralinami.

Oferujemy personalizowane, eleganckie i wyjatko-
we opakowania. Istnieje możliwośc zapakowania 
słodkości nie tylko w piękne pudełka, ale również 
słoiczki, metalowe boxy lub papierowe torby. 

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje ale rów-
nież służymy pomocą w doborze odpowiedniego 
upominku, wyborze etykiety i kolorystyki.

Nasze wyroby charakteryzują się wyjątkowym
i perfekcyjnym wyglądem. Dodatkowo możemy 
dla Państwa dostosować kolorystycznie nasze wy-
roby - do całej oprawy przyjęcia. 

W celu poznania smaków zapraszamy na degu-
stację do „Słodkiego życia”. Proszę o uprzednie 
umówienie telefoniczne.

W pięknym wnętrzu i przy pysznej kawie mogą 
Państwo przekonać się o wyjatkowości smaków
i wyglądu naszych wyrobów.



Gwarantujemy darmową dostawę naszych słodkości 
do 50 km od naszej cukierni.

Zapraszamy do kontaktu! 
Gwarantujemy niskie ceny!


