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FALE DUNAJU (1)
Dwusmakowy biszkopt z jabłkami, pokryty 
lekkim kremem i orzeszkami. 
TORCIK CZESKI (2)
Ciasto miodowe przekładane kremem grysiko-
wym i cienką warstwą powideł.
AMARETTO (3)
Na spodzie - blat czekoladowego biszkoptu, 
delikatna masa śmietanowa z aromatycznym 
likierem migdałowym, z dużą ilością bakalii, 
świeżych owoców i kawałków czekolady.
SNIKERS (4)
Warstwa orzechów włoskich w karmelu, na 
cieście miodowym przekładanym kremem 
śmietankowym z alkoholem.
ROLADA MAKOWA (5)
Tradycyjny wypiek - masa makowa zawijana   
w lekki biszkopt.
KAMILA (6)
Wyjątkowe połączenie śmietankowego i cze-
koladowego biszkoptu z brzoskwiniami i masą 
budyniową.

C i a s t a

2

3

4

5

6

1



TORTOLETKA (7)
Delikatny biszkopt z kremem owocowym,
galaretką i truskawkami.
PTASIE MLECZKO (8)
Trzy warstwy pianki na naturalnych białkach 
w trzech smakach (waniliowy, owocowy, cze-
koladowy).
SZARLOTKA (9)
Dostępna w trzech wersjach: 
szarlotka tradycyjna na cieście kruchym,  
szarlotka z budyniem i kruszonką, 
oraz szarlotka z warstwą kokosu.
TORCIK KRÓLEWSKI (10)
Niezwykle lekkie ciasto miodowe
z masą budyniową o smaku waniliowym.
SERNIK (11)
Puszysty sernik śmietankowy,
pokryty warstwą świeżych brzoskwiń.
PLACEK WŁOSKI (12)
Obfitość bakalii w delikatnym biszkopcie.
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KREMÓWKA Z BUDYNIEM (1)
Dwa blaty francuskie z masą budyniową,
wykończone cukrem pudrem.
TORCIK W-Z (2)
Lekkie czekoladowe blaty biszkoptowe przeło-
żone naturalną bitą śmietaną.
TIRAMISU (3)
Cienkie blaty biszkoptowe, przełożone kremem 
karmelowo  - rumowo - kawowym, na bazie bi-
tej śmietany.
TORCIK CZEKOLADOWO ORZECHOWY (4)
Dwa blaty czekoladowe i jeden orzechowy, 
nasączane ponczem, przekładane kremem 
orzechowym russel i kremem czekoladowym.
TORCIK MARCEPANOWY (5)
Blat czekoladowy i dwa jasne biszkoptowe 
przełożone masą kokosową i orzechową, wy-
kończone marcepanem.
KREMÓWKA WIEDEŃSKA (6) 
Dwa blaty z ciasta francuskiego przełożone 
warstwą kremu waniliowo - śmietankowego
oraz świeżej bitej śmietanej.
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POKUSA (7)
Wyśmienite połączenie biszkoptu czekolado-
wego, warstwy kremu śmietankowego i ka-
wowego, z dodatkiem alkoholu , wykończone 
wiórkami czekoladowymi.
MAKARONIK (8)
Słodki krążek z orzechów zmielonych z białka-
mi i cukrem.
PONCZOWE (9)
Delikatne ciasto drożdżowe mocno nasączone 
ponczem rumowym, ozdobione kremem.
NAPOLEONKA (10)
Lekka pianka owocowa na bazie białek, ujęta 
w dwie warstwy ciasta francuskiego.
ALPEJKA (11)
Świeże truskawki ukryte w lekkiej puszystej 
kostce bitej śmietany z musem gruszkowym, 
na spodzie z jasnego biszkoptu.
BABECZKA Z OWOCAMI (12)
Duży korpus z kruchego ciasta wypełniony 
kremem śmietankowym, i świeżymi owocami 
pokrytymi żelem.
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MINI ROLADKI (1)
z nadzieniem truflowym
HERBATNIKI IMBIROWE (2)
Kakaowo - korzenny biszkopcik przełożony 
nadzieniem brzoskwinowym.
PODKÓWKI (3)
Biszkopty przełożone marmoladą.
GRYLAŻOWE & BALETKI (4)
Herbatniki z ciasta biszkoptowego pienione-
go, przełożone marmoladą.
BABECZKI (5)
Mieszanka kruchych babeczek o różnych 
smakach.
MINI PTASIE MLECZKO (6)
Ptasie mleczko o smaku czekoladowo - brzos-
kwiniowym, w oprawie czekoladowego bisz-
koptu.
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PÓŁFRANCUSKIE (1)
Ciasto półfrancuskie nadziewane słodkim se-
rem, marmoladą lub brzoskwinią.
MINI DROŻDŻÓWKI (2)
Miniaturki drożdżówek z różnymi nadzieniami.
DROŻDŻÓWKI (3)
Do wyboru: z makiem, z serem, z budyniem, 
z owocami, z marmoladą, lub z masą czeko-
ladową.
KAPUŚNIACZKI (4)
Ciastko francuskie lub drożdżowe z farszem
z kapustą i grzybami.
PALUSZKI FRANCUSKIE Z SEREM ŻÓŁTYM (5)
Francuskie ciasto posypane serem i kminkiem.
GROSZEK PTYSIOWY (6)
Lekko słone kuleczki z ciasta parzonego,
idealne jako dodatek do zup.

Drożdżówki
i słone wyroby

2

3

4

5

1 6



Zapraszamy do sklepów firmowych 
na terenie Krakowa:

ul. Pijarska 23, tel. 012 421 07 10
ul. Grodzka 32, tel. 609 463 305
ul. Kalwaryjska 68, tel. 691 724 156
ul. Wrocławska 28, tel. 693 415 496
ul. Prądnicka 74, tel. 512 104 453
ul. Plac Centralny A/1, tel. 609 463 304
ul. Beskidzka 42, tel. 691 444 543
pl. Imbramowski p.70, tel. 605 316 252
os. Teatralne 12, tel. 012 644 60 17
os. Jagielońskie 5, tel. 603 279 951
os. Strusia 12, tel. 695 746 172
os. Wzgórza Krzesławickie 36, 
tel. 691 724 068
Oraz sprzedaż hurtowa
os. Kolorowe 47, 31-941 Kraków 

Szersza oferta na stronie:
www.cukiernia.krakow.pl

To r t y
Oferujemy torty okolicznościowe 
o tradycyjnych smakach: czekola-
dowy, kawowy, kokosowy, makowy, 
orzechowo-czekoladowy, orzechowy, 
owocowy. Polecamy również torty na 
bazie świeżej bitej śmietany z owocami: 
Szwarcwaldzki, Toledo, Arlekin. Torty 
dekorowane są według życzen klienta, 
z możliwością dostawy.


