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 Organizujesz wesele, urodziny, przyjęcie i chcesz swoich gości zaskoczyć 
czymś wyjątkowym, smacznym a zarazem pięknym? Doskonałym 

pomysłem jest Słodki Stół, na którym znajdą się smakołyki w sam raz aby 
złapać je podczas zabawy i zaspokoić pragnienie słodkości. 

  
Słodki Stół zaskoczy gości nie tylko smakiem ale i wyglądem.  

Motyw, kolorystyka oraz przystrojenie kwiatami słodkiego stołu dobierane 
są indywidualnie podczas naszego wspólnego spotkania. Dla wszystkich 

chętnych oferuję również wypożyczenie naczyń. 
  

Słodki stół to świetna alternatywa dla zwykłych ciast pokrojonych w kostkę.  
Oczarujesz nim swoich gości. 

Cena kompletu naczyń ekspozycyjnych: 250 zł 
Koszt dojazdu poza obszar L̀egnicy: 1 zł / km

NAJSŁODSZE CHWILE W ŻYCIU



Słodki Stół to bez wątpienia uzupełnienie każdego pysznego spektaklu jakim 

jest wesele. W roli głównej występuje jednak Tort. Zaufaj mojemu 

doświadczeniu i pozwól oczarować się pełnią smaku. Ǹa ten wspaniały 

wieczór przygotuję wszystkie słodkie atrakcje. Tort zachwyci swoim 

wyglądem oraz smakiem. Zaczynając od biszkoptu naturalnego lub 

czekoladowego przełożonego owocową frużeliną a kończąc na śmietankowej 

lub czekoladowej masie udekorowanej aranżacją równie fascynującą, co 

suknia ślubna panny młodej.  

Cena uzależniona od ilości porcji: 13 zł / 1 porcja     
Maksymalna ilość porcji 180 szt (4 piętrowy tort)

NIECH TA CHWILA TRWA DŁUŻEJ



Bardzo wygodną alternatywą tradycyjnego tortu może być wykonanie 

wielopoziomowego tortu składającego się z wielu przepysznych babeczek 

oraz mini bez. Uzgodniona wcześniej ilość porcji tworzyć będzie 

wspaniałą słodką kompozycję na specjalnie przygotowanym do tego stole, 

który można u mnie wypożyczyć. Taka aranżacja zaskoczy nie jednego 

gościa a organizatorom ułatwi przygotowania. 

Cena: uzależniona od ilości babeczek oraz mini bez     
Cena wypożyczenia stołu: 200 zł

WYRÓŻNIJ SIĘ ARANŻACJĄ



BABECZKI TYPU CUPCAKES   ̀
czekoladowe lub naturalne

Frużelina do wyboru: 
malinowa, truskawkowa, wiśniowa, porzeczkowa 

Zdobienie: 
owoce, czekoladki, beziki - 8,00 zł / 1 szt. 

masa - 10 zł / 1 szt. 

Minimalna ilość: 12 szt. i wielokrotność 

Dodatkowo każda babeczka zawiera masę z bitej śmietany i serka mascarpone







BEZY
Z bitą śmietaną, frużeliną 

malinową i owocami 

   Cena: 8,50 zł / 1 szt. 

   Minimalna ilość: 10 szt.



MINI BEZUNIE W 
SŁOJU

Cena: 38 zł / 100 szt.



LIZAKI BEZOWE 

Cena: 5,50 zł / 1 szt. 

Minimalna ilość: 10 szt. 



LIZAKI BISZKOPTOWE  
TYPU CAKE POPS

Z posypką 
    Cena: 7,00 zł / 1 szt. 

Malowane ręcznie 
   Cena: 8 zł / 1 szt. 

Z masą cukrową 
   Cena: 8,50 zł / 1 szt. 

Minimalna ilość: 20 szt. 



LIZAKI BISZKOPTOWE 
W KSZTAŁCIE LODÓW

Cena 9 zł / 1 szt.  

Minimalna ilość: 10 szt.



SERNICZKI

z żelką malinową, porzeczkową i mango 

    Cena: 8 zł / 1 szt. 

    Minimalna ilość: 12 szt.



TARTALETKI NA KRUCHYM CIEŚCIE  

- Z serkiem mascarpone i owocami 

- Snickersowe na spodzie oreo 

Cena: 9 zł / 1 szt. 

    Minimalna ilość: 10 szt.





MACARONIKI

Cena: 4 zł / 1 szt. 

Minimalna ilość: 20 szt.



OPONKI
Cena: 3 zł / 1 szt. 

Minimalna ilość: 40 szt.
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