Oferta herbat ników
Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą herbatników, w której można znaleźć wiele smacznych i oryginalnych produktów zarówno dla hurtowników jak i prywatnych klientów. Ciasteczka są tworzone dla Państwa
potrzeb w szerokiej gamie kształtów i smaków. Nasi
cukiernicy wkładają mnóstwo pracy i serca w wyprodukowanie każdego pudełka owych smakołyków. Mimo
istniejących technologii i maszyn, w które jest wyposażona nasza pracownia cukiernicza każde ciasteczko
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jest wciąż ręcznie wykańczane i poddawane kontroli jakości . Staramy się aby nasze wyroby cieszyły oko oraz
dawały Państwu niezapomniane doznania smakowe.
Herbatniki z mojej Pracowni Cukierniczej cieszą się popularnością w każdym domu gdzie doceniany jest smak
tradycyjnych wyrobów. Życzę Smacznego!
Adam Adamek

adaśki ajerkoniak

1

Ciasteczko waniliowo-śmietankowe,
przełożone kremem ajerkoniak.

adaśki bananowe

2

Kruche ciasteczko czekoladowe
przekładane kremem bananowym.
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adaśki kokosowe
Kruche ciasteczko czekoladowe
przekładane kremem kokosowym.

oponki imbirowotruskawkowe

4

Dwa imbirowe kółeczka przełożone
marmoladką o smaku
truskawkowym.

oponki imbirowogruszkowe

5

Dwa imbirowe ciasteczka przełożone
gruszkowym nadzieniem, oblane
białą czekoladą.

oli malina

6

Kruche kółeczko pokryte kremem
malinowym i wypełnione musem
o tym samym smaku.

Oli adwokat

7

Kruche ciasteczko pokryte kremem
adwokatowym i wypełnione musem
o tym samym smaku.

Oli kukułka

8

Kruche kółeczko pokryte kremem
o smaku kukułki i wypełnione musem.
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Oli toffi

9

Kuche kółczko pokryte kremem
o smaku toffi i nadzieniem toffi.

Antonówka

10

Dwa kruche kółeczka o smaku
czekoladowym i śmietankowym
przełożone jabłkowym
nadzieniem.

Imprezowe

11

Dwie biszkoptowe oponki o smaku czekoladowym i śmietankowym przełożone
pianką z kawałkami
owocowej galaretki.

Sabinki

12

Dwie biszkoptowe oponki przełożone
nadzieniem serowo-śmietankowym,
wypełnione i wykończone odrobiną
czekolady.

Multiwitaminka

13

Biszkoptowe oponki przełożone owocową
galaretką i obsypane cukrem pudrem.

koktajlowe
truskawkowe

14

Śmietankowe herbatniczki przełożone
kremem truskawkowym i wykończone galaretką owocową.

Duo-uno mix

15

Galaretka na biszkopcie oblana czekoladą
z nadzieniem budyniowym i przykryte
dwusmakową pianką.

Duo mix
Pianki w dwóch smakach, w środku
z nadzieniem budyniowym, na biszkopciku. Dostępne smaki: śmietankowo
-czekoladowe, cytrynowo-truskawkowe,.
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16

Planetki

17

Kruche kółeczko wypełnione nadzieniem
budyniowym i przykryte pianką, wykończone
kokosem i czekoladą. Dostępne smaki:
porzeczka, czekolada, adwokat,
kokos.

Orzeszek

18

Ciasteczko śmietnkowo-waniliowe
przełożone kremem orzech laskowy
wykończone ciemną polewa
obsypane orzeszkami
arachidowymi.

Truflino rum

19

Ciasteczko pomarańczowe naszprycowane masą truflowo-rumową oblane
polewą białą lub ciemną.

gucio kokosowy

20

Kruche ciasteczko czekoladowe
z kremem kokosowym, oblane białą
polewą, posypane kokosem.

Gucio orzech laskowy

21

Kruche ciasteczko waniliowo
śmietankowe z kremem orzech laskowy
oblane ciemną polewą, posypane
orzeszkami arachidowymi.

madagaskar

22

Waniliowa pianka na biszkoptowej
oponce wypełniona w środku budyniem
waniliowym i obsypana prażonym
kokosem.

Filipinki

23

Bananowa pianka na czekoladowej
biszkoptowej oponce wypełnione
w środku krówką czekoladową
i obsypane ciemnym kokosem.

Ptysie waniliowe

24

Dwa biszkoptowe ciasteczka przełożone
waniliową pianką w środku z nadzieniem
budyniowym. Dostępne również w
smakach: malinowy, kukułka.
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krajanka
odpustowa

25

Dwa blaty piernikowe i jeden
miodowy, przełożone owocową
marmoladką.

rumba pomarańczowoczekoladowa

26

Dwa blaciki biszkoptowe przełożone pianą
dwusmakową: pomarańczową
i czekoladową, wykończone
ciemną i białą polewą.

rumba Śmietankowotruskawkowa

27

Dwa blaciki biszkoptowe przełożone
pianą dwusmakową: śmietankową i truskawkową,
wykończone białą polewą.

krajanka owocowa

28

Trzy blaty biszkoptowe, czekoladowe
i śmietankowe przełożone owocową
marmoladką i pianką śmietankowo czekoladową.

toffi

29

Delikatna pianka o smaku toffi
otoczona dwoma
biszkoptowymi blatami.

koko

30

2 blaty biszkoptowe o smaku kakaowym przełozone pianka kokosową
wykończone białą czekoladą
i kokosem.

orzechowe

31

Orzechowa pianka z dodatkiem
orzechów włoskich otoczona dwoma
biszkoptowymi blatami i wykończone
czekoladą z orzechami.

adwokatka
Dwa blaciki biszkoptowe o smaku
czekoladowym przełożone pianką
o smaku adwokata, oblane
polewą adwokat.
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32

33

kukułka
Czekoladowe blaty biszkoptowe
przełożone delikatną pianką
o smaku kukułki i śmietanki

landrynka

34

Dwa blaty: czekoladowy i śmietankowy
przełożony pianką owocową
z kawałkami owocowej galaretki.

35

tutti frutti
Dwa śmietankowe blaty przełożone
śmietankową pianką z kawałkami
owocowej galaretki.

torcik
szwarcwaldzki

36

Truflowa masa z dodatkiem wiśni
kandyzowanych na waflu przykryta pianką
śmietankową i wykończona czekoladą.

piernik zabajone

37

Piernikowy biszkopt z pianką o smaku
zabajone, wykończone czekoladą adwokat.

38

piernik śmietanka
Piernikowy biszkopt z pianką
o smaku śmietankowym,
wykończone czekoladą.

Pychotka orzechowokrówkowa

39

Pianka złożona z warstwy biszkopciku, masy
ziemniaczkowej, krówki z orzechami
i śmietankowej pianki wykończone
czekoladą toffi.

Bananowy raj

40

Czekoladowy blat biszkoptowy, pokryty
bananową pianką z musem czekoladowym, wykończone
mleczną czekoladą.
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Mozaika

41

Dwa biszkoptowe blaty: śmietankowy
i czekoladowy, przełożone owocową,
kolorową pianką, dekorowane
czekoladą.

Zielone jabłuszko

42

Blaty biszkoptowe przełożone delikatną
pianką o smaku jabłkowym.

ice limonka

43

Wafelki przełozone pianka o smaku
miętowo-limonkowym.

Łaciatki
pomarańczowo czekoladowe

44

Wafelki przełożone pianką o smaku
czekoladowo - pomarańczowym.

janeczki

45

Wafle przełożone owocową
pianką z dodatkiem chrupek
kukurydzianych

sjesta straciatella

46

Delikatnie śmietankowa pianka
z warstwą czekolady pokryta
waflem.

atenki śmietankowo
- krówkowe

47

Waflowe kubeczki wypełnione nadzieniem
krówkowym otoczone śmietankową
pianką i przykryte dwoma waflami.

Atenki mix
Waflowe kubeczki wypełnione
galaretką owocową, otoczone
śmietankową pianką
i przykryte dwoma
waflami.
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48

Balonowe

49

Wafle przełożone kolorową pianką
o smaku śmietankowo-owocowym.

keksik

50

Wafelki przełożone pianką śmietankową
z bakaliami.

tęcza

51

Wafelki przełożone pianką z nutką
smakową: pomarańcza, truskawka,
cytryna, czekolada, śmietanka.

Al delice

52

Śmietankowa pianka w środku
z galaretką, na biszkopcie
w czekoladzie. Całość otoczona
wafelkiem.

melonowy raj

53

Delikatna pianka o smaku
melonowym z nadzieniem malinowotruskawkowym na jasnym
biszkopcie, wykończone
białą czekoladą.

enzo malinowe

54

Biszkopcik z pianką śmietnakową
w środku z nadzieniem bananowym.

Enzo brzoskwiniowe

55

Biszkopcik z pianką śmietnakową
w środku z nadzieniem
brzoskwiniowym.

Enzo bananowe

56

Biszkopcik z pianką śmietnakową
w środku z nadzieniem
bananowym.
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babeczki mix

57

Kruche babeczki z nadzieniami
żelowymi o różnych smakach
wykończone ciemną i jasną
polewą.

babeczki babuni mix

58

kruche babeczki nadziewane kremem
budyniowym w różnych smakach,
oblane białą czekoladą.

babeczki krówka

59

Kruche babeczki z nadzieniem
krówkowym oblane mleczną
czekoladą.

babeczki owocowe

60

Kruche babeczki wypełnione
owocowym nadzieniem i galaretką.
Dostępne smaki: jabłkowy,
truskawkowy, pomarańczowy,
cytrynowy.

babeczki jabłkowo-cynamonowe

61

Kruche babeczki nadziewane
musem jabłkowo – cynamonowym
przykryte biszkopcikiem.

Ufo orzechowe

62

Kruche ciasteczko przełożone kremem z orzechów laskowych
wykończone czekoladą
i orzeszkami.

Gucio adwokat

63

Kruche ciasteczko waniliowośmietankowe z kremem adwokat
oblane polewą kakaową.

franczeski

64

Babeczki jogurtowe
z nadzieniem budyniowym
w różnych smakach.
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Toffilini

65

Galaretka na biszkopciku oblana czekoladą,
przykryta masą toffi
i rozetką ze śmietankowej pianki,
wykończone mleczną
czekoladą.

czokolini

66

Galaretka na biszkopciku oblana czekoladą,
przykryta masą czekoladową i rozetką
ze śmietankowej pianki, wykończona
czekoladą.

Czekomisie

67

Czekoladowe biszkopciki przełożone
śmietankową masą budyniową.

Żelmisie

68

Dwa biszkopciki w kształcie głowy
misia przełożone żelowym budyniem
o smaku truskawkowym

Panda

69

Dwa biszkopciki przełożone
budyniem o smaku waniliowoczekoladowym.

Beziki adwokatowe

70

Kruche ciasteczko z kremem
o smaku adwokatowo –
waniliowym przykryte bezą.

Beziki Tiramisu

71

Kruche ciasteczko z kremem
o smaku tiramisu przykryte
kawową bezą.

Eldorado

72

Podlużny biszkopcik z pianką
śmietankową wypełniony nadzieniem
kukułkowym albo krówkowym,
oblane czekoladą.
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eklerki adwokat

73

Podłużne biszkopty przełożone
budyniem o smaku adwokatowym,
wykończone czekoladą
i kokosem.

eklerki jagoda

74

Podłużne biszkopty przełożone budyniem o smaku jagodowym, wykończone
czekoladą
i sezamem.

Wiśniowe

75

Kruche herbatniki przełozone
nadizeniem wiśniowym ,wykończone
czekoladą i płatkami kukurydzianymi.

Rogalik karmelowy

76

Kruche rogaliki przełożone kremem
o smaku karmelowym ozdobione
czekoladą toffi.

jagódki

77

Dwie kruche podkówki przełożone
marmoladką jagodową
i wykończone czekoladą
gorzką.

pierniczki z budyniem

78

Dwa pierniczki przełożone budyniem
w dwóch smakach: czekoladowym
lub adwokatowym, wykończone
czekoladą.

piko belo Mix

79

Biszkopcik z galaretką owocową, oblany czekoladą,
w środku z nadzieniem owocowym, przykryty
pianką w różnych smakach.
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Akuku

80

Dwa podłużne biszkopciki
przełożone kremem o smaku
kukułkowym.

Włoskie

81

Kruche ciasteczka z dodatkiem
orzechów włoskich przełożone
kremem orzechowym.

Imbirowe

82

Ciasteczko imbirowo
cynamonowe przekładane
nadzieniem agrestowym.

eski maślane
owocowe

83

Kruche ciasteczka z marmoladką
w różnych smakach.

84
Pałeczki
czarna porzeczka

Kruche kakaowe ciasteczko
wypełnione marmoladą
o smaku czarnej
porzeczki, obtoczone
w cukrze..

Pałeczki z różą

85

Kruche ciasto wypełnione marmoladą
różaną obtoczone
w cukrze.

Owsiane

86

Owsiane herbatniki na bazie cukru
trzcinowego.

Kółko maślane
Maślany herbatnik obsypany
cukrem.
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87

pierogi mix

88

Kruche pierożki wypełnione marmoladką
w różnych smakach: jabłko, jagoda,
pomarańcza, ser
z rodzynkami

kocie oczko

89

Kruche ciasteczko o posmaku
pomarańczowym w środku
z budyniem żelowym o smaku
truskawkowym.

Wachlarzyki

90

Kruche ciasteczko wypełnione
budyniem żelowym o smaku
truskawkowym i śmietankowym..

Wysepki bakaliada

91

Kruche kółeczka z bakaliami
zatopionymi w karmelu i oblane białą
czekoladą

92

Wysepki krokant
Kruche kółeczka z krokantem zatopionym w karmelu i oblane czekoladą

Wyspeki almond

93

Kruche kółeczka z migdałami
zatopionymi w karmelu
i oblane czekoladą

Kokoski z budyniem

94

Kokosanki z budyniem w czterech
smakach: śmietankowym, czekoladowym, adwokatowym, truskawkowym.

roladki rumenki

95

Nadzienie czekoladowo-rumowe otoczone
cienkim i delikatnym ciastem biszkoptowym
wykończone w czekoladzie i obsypane
kokosem lub orzeszkami.
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rogalik malinowy

96

Ciasteczko waniliowo-śmietankowe
z nadzieniem o smaku
waniliowym.

rogalik budyniowy
adwokat

97

Kruche ciasteczka smietankowe
i czekoladowe przełożone kremem
budyniowym o smaku
adwokat.

kasia bananowobrzoskwiniowa

98

Ciasteczka waniliowe z kremem bananowym oraz nadzieniem brzoskwiniowym.

kasia śmietankowopowidłowa

99

Ciasteczka waniliowe z kremem
śmietankowym i powidłami
śliwkowymi.

szampanki morelowe

100

Ciasteczko biszkoptowe przełozone
nadzieniem morelowym, posypane
pudrem.

Gwiazdki
pomarańczowe

101

Kruche ciasteczka przełożone
soczystym nadzieniem
pomarańczowym.

Rozetki czarna
porzeczka

102

Kruche ciasteczka przełożone
marmoladą w różnych smakach.

Markizy owocowe
Kruche ciasteczka przełożone
marmoladą w różnych smakach.
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103

Gruszkowe

104

Dwa kruche ciasteczka
z marmoladka gruszkową,
wykończone galaretką owocową.

Borówkowe

105

Maślany herbatnik obsypany cukrem.

Finito jagodowe

106

Kruche trójkąciki przełożone
marmoladą jagodową, posypane
cukrem pudrem.

Finito
truskawkowe

107

Kruche trójkąciki przełożone
marmoladą truskawkową, posypane cukrem pudrem.

Ananaski

108

Dwa kruche ciasteczka
z marmoladką o smaku ananasa,
wykończone czekoladą i cukrem
pudrem.

Karo czekoladowe

109

Kruche kwadraciki przełożone mocno
czekoladowym kremem
i oblane czekoladą.

Finezja bananowa

110

Dwa kwadratowe herbatniczki
przełożone nadzieniem o smaku bananowym i obsypane cukrem pudrem

Szachownica

111

Dwa rodzaje kremów i herbatników: śmietankowy
i czekoladowy przekładane
ze sobą na zmianę.
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Marmurki

112

Na biszkopciku adwokatowa
pianka z adwokatowym nadzieniem,
lub orzechowa pianka
z orzechowym nadzieniem,
oblane czekoladą.

Pawie oczko mix

113

Śmietankowa pianka z owocową galaretką
na waflowym płatku.

jojo mix

114

Kruche ciasteczka waniliowe przełożone
nadzieniami (ananas, truskawka, jabłko,
brzoskwinia) oblane białą polewą,
wykończone galaretką.

cygaretki
waniliowe

115

Herbatnik wypełniony budyniem
o smaku waniliowym.

116

Paluszki greckie
Półsłodkie paluszki skręcane
z ciasta kruchego i francuskiego.

Twardowskie

117

Dwa biszkopciki przełożone galaretką
owocową z kawałkami owoców,
w dwóch smakach: pomarańczowym
i truskawkowym.

Lunetki

118

Dwa biszkopciki przełożone i wykończone
nadzieniem truskawkowym.

agrestki
Ciasteczko waniliowe posypane
makiem, przelożone nadzieniem
agrestowym.
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119

Królewski mix

120

Kruche herbatniki przełożone kremem
w różnych smakach: orzechowy,
cappucino, wiśnia, pomarańcza.

Napoleonki

121

Dwa biszkopciki z puszystą pianką
truskawkową w srodku z musem
owocowym.

Hawajki wiśniowe

122

Kruche herbatniki przełozone
marmoladą wiśniową, wykończone
galaretką wiśniową.

Markizy
budyniowe mix

123

Kruche kółeczka maślane
i czekoladowe przełożone
budyniem w różnych
smakach.

Sezamki chałwowe

124

Kruche kółka z sezamem przełożone
kremem o smaku chałwowym.

Szlacheckie mix

125

Kruche kółeczka przełożone
marmoladką w różnych smakach
owocowych, wykończone
cukrem pudrem,

Podkówki mix

126

Kruche podkówki przekładane
owocowym nadzieniem w różnych
smakach, wykończone
czekoladą na kilka sposobów.

szarlotka mini

127

Kruche blaty przełożone jabłkami,
wykończone kruszonką.
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Anetki

128

Na kruchym herbatniku krem w różnych smakach,
całość oblana czekoladą. Dostępne smaki: karmel,
śmietanka, adwokat, pomarańcza, truskawka,
czekolada.

Wafle domowe
krówka

129

Delikatne wafelki przełożone masą
krówkową.

130

Wafle domowe
czekoladowe
Delikatne wafelki z masą
czekoladową.

w-z śmietanka

131

Dwa czekoladowe blaty przełożone
śmietankową pianką i wykończone
bezikiem.

karzełki śmietankowe
Ciasteczko czekoladowe przełożone kremem
smietankowym, oblane ciemna polewą,
przykryte bezą.

Muffinki

133

Biszkoptowe ciasto z kawałkami prawdziwej czekolady w wersji śmietankowej
i czekoladowej. Na życzenie klienta
możliwa wersja z różnymi
nadzieniami.

Bulinki
Ekskluzywny produkt, który znajdziesz tylko w Cukierni Adam Adamek. Dzięki specjalnie
opracowanej recepturze i metodzie produkcji stworzyliśmy wyśmienite truflowe kuleczki
wypełnione nadzieniem kukułkowym lub krówkowym z dużą ilością alkoholu.
Bulinki to idealny smakołyk do kawy. Zaleca się je serwować zmrożone
(30 minut w zamrażarce).
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134

132

Nazwa ciastka

nr.

str.

Nazwa ciastka

nr. str.

Adaśki ajerkoniak
Adaśki bananowe
Adaśki kokosowe
Adwokatka
Agrestki
Akuku
Al Delice
Ananaski
Anetki
Antonówka
Atenki śmietank. – krówk.
Atenki mix
Babeczki babuni mix
Babeczka jabłk. – cynamon.
Babeczki krówka
Babeczki mix
Babeczki owocowe
Balonowe
Bananowy raj
Beziki adwokatowe
Beziki tiramisu
Borówkowe
Bulinki
Czekomisie
Czokolini
Cygaretki waniliowe
Duo – Uno mix
Duo mix
Eklerki adwokat
Eklerki jagoda
Eldorado
Enzo bananowe
Enzo brzeoskwiniowe
Enzo malinowe
Eski maślane owocowe
Filipinki
Finezja bananowa
finito jagodowe
Finito truskawkowe
Franczeski
Gruszkowe
Gucio adwokat
Gucio kokosowy
Gucio orzech laskowy
Gwiazdki pomarańczowe
Hawajki wiśniowe
Ice Limonka
Imbirowe
Imprezowe
Jagódki
Janeczki
Jojo mix
Kasia banan – brzoskw.
Kasia śmietank. – powidła
Karo czekoladowe
Karzełki śmietankowe
Keksik
Kocie oczko
Koko
Kokoski z budyniem
Koktajlowe truskawkowe
Krajanka odpustowa
Krajanka owocowa
Królewskie mix
Kółko maślane
Kukułka
Landrynka

1
2
3
32
119
80
52
108
128
10
47
48
58
61
59
57
60
49
40
70
71
105
134
67
66
115
15
16
73
74
72
56
55
54
83
23
110
106
107
64
104
63
20
21
101
122
43
82
11
77
45
114
98
99
109
132
50
89
30
94
14
25
28
120
87
33
24

3
3
3
6
18
14
9
17
20
4
8
8
11
11
11
11
11
9
7
12
12
17
20
12
12
18
4
4
13
13
12
9
9
9
14
5
17
17
17
11
17
11
5
5
16
19
8
14
4
13
8
18
16
16
17
20
9
15
6
15
4
8
8
19
14
7
7

Lunetki
Łaciatki pomarańczowo – czekolad.
Madagaskar
Markizy budyniowe mix
Markizy owocowe
Marmurki
Melonowy raj
Mozaika
Muffinki
Multiwitaminka
Napoleonki
Oli adwokat
Oli kukułka
Oli malina
Oli toffi
Oponki imbirowo – gruszkowe
Oponki imbirowo - truskawkowe
Orzechowe
Orzeszek
Owsiane
Paluszki greckie
Pałeczki czarna porzeczka
Pałeczki z różą
Panda
Pawie oczko mix
Planetki
Piernik śmietanka
Pierniczki z budyniem
Piernik zabajone
Pierogi mix
Piko Belo mix
Podkówki mix
Ptysie waniliowe
Pychotka orzechowo – krówkowa
Rogalik budyniowy adwokat
Rogalik karmelowy
Rogalik malinowy
Roladki rumenki
Rozetki czarna porzeczka
Rumba pomarańczowo – czekoladowa
Rumba śmietankowo – truskawkowa
Sabinki
Sezamki chałwowe
Sjesta straciatella
Szachownica
Szampanki morelowe
Szarlotka mini
Szlacheckie mix
Tęcza
Toffi
Toffilini
Torcik szwarcwaldzki
Truflino rum
Tutti Frutti
Twardowskie
Ufo orzechowe
W-Z śmietanka
Wachlarzyki
Wafle domowe czekolada
Wafle domowe krówka
Wiśniowe
Włoskie
Wysepki almond
Wysepki bakalia
Wysepki krokant
Zielone jabłuszko
Żelmisie

118
44
22
123
103
112
53
41
133
13
121
6
8
7
9
5
4
31
18
86
116
84
85
69
113
17
38
78
37
88
79
126
24
39
97
76
96
95
102
26
27
12
124
46
111
100
127
125
51
29
65
36
19
35
117
62
131
90
129
130
75
81
93
91
92
42
68

18
8
5
19
16
18
9
8
20
4
19
3
3
3
4
3
3
6
5
14
18
14
14
12
18
5
7
13
7
15
13
19
5
7
16
13
16
15
16
6
6
4
19
8
17
16
19
19
9
6
12
7
5
7
18
12
20
15
20
20
13
14
15
15
15
8
12
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Nasze pudełka
Pudełko małe
Specjalna edycja pudełek z odręcznymi
rysunkami, o wymiarze: 27,5 x 18 x 6,5 cm
z wybraną kompozycją ciasteczek to
doskonały pomysł na prezent!

Pudełko Duże
Klasyczne kartonowe pudełka
w kolorze miodowym,
o rozmiarach: 36,5 x 28 x 7,5 cm.

Kompozycje
Tworzymy dowolne kompozcje ciasteczek
na specjalne życzenie klienta!

Uwaga Drogi kliencie! Nie pomyl naszych opakowań z żółtymi pudełkami innych cukierni
na rynku! Opakowania dla herbatników Cukierni Adam Adamek występują tylko w takich
wersjach jak na załączonych obrazkach!
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paleta
Wymiary: 120 x 80 x 163 cm
Pojemność : 160 dużych kartonów,
lub 300 małych kartonów.

To nie jest słodkości namiastka,
to są prawdziwe ciastka!

Zamówienia specjalne i ewentualne wąpliwości
proszę zgłszać Kierownikowi Działu Sprzedaży:
Maciej Klarman, tel: 509 565 628,
e-mail: adamekcukiernia@wp.pl

Reklamacje proszę składać do Szefa Zakładu:
Adam Adamek, tel: 601444547,
e-mail: adam_adame@interia.pl

23

Pracownia Cukiernicza Adam Adamek
os. Kolorowe 47, 31-941 Kraków
tel: 012 425 70 31, fax: 012 642 17 63
www.cukiernia.krakow.pl

