
AJERKONIAK PORZECZKOWE

AMBASADOR PYCHOTKA

CYCKI MURZYNKI RAFFAELLO

CAPPUCCINO SERNIK CZEKOLADOWY

CIASTO SZEFA SERNIK CZYSTY

DUET SERNIK KRAKOWSKI

FALE DUNAJU SERNIK Z BRZOSKWINIĄ

FANTAZJA SERNIK Z GRUSZKĄ

HISZPAŃSKIE SERNIK Z RODZYNKAMI

ISAURA SERNIK Z WIŚNIAMI

JOGURTOWE SNICKERS

KARPATKA SZARLOTKA AMERYKAŃSKA

KAWOWIEC SZARLOTKA KRÓLEWSKA

KOKTAJLOWE SZARLOTKA W BUDYNIU

KRÓLOWIEC SZARLOTKA Z BEZĄ

KRÓWKA ŚMIETANOWIEC

KUKUŁKA TARTOLETKA

MAKOWIEC KRAKOWSKI TIRAMISU

MARYSIEŃKA TOFFIE

METROWIEC TOFFINKA

MIĘTUSEK TRIO

MORELOWE TRUSKAWKOWY RAJ

ORZECHOWIEC GÓRALSKI UCIERANE Z OWOCAMI SEZONOWYMI

PIJANE WIŚNIE

BABKA PIASKOWA MARCHEWKOWE

BABKA CYTRYNOWA PIERNIK Z BAKALIAMI

CWIBAK (KEKS) STRUCLA Z POWIDŁAMI

CZEKOLADOWE Z POMARAŃCZĄ STRUCLA Z SEREM

KARMELOWE STRUCLA Z JABŁKAMI

MAKOWIEC ZEBRA

CIASTA DOMOWE - KRAKÓW

CIASTA W BLASZKACH

BABKI, MAKOWCE, STRUCLE

ROGALIKI RÓŻANE

ZAMÓWIENIA - WTOREK
DOSTAWA - CZWARTEK

CIASTO DROŻDŻOWE Z OWOCAMI SEZONOWYMI

WOJ. ŚLĄSKIE – 602 760 360 www.ciastadomowe.com.pl
WOJ. MAŁOPOLSKIE – 604 155 200 biuro@ciastadomowe.com.pl
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PORZECZKOWE

PYCHOTKA

RAFFAELLO

SERNIK CZEKOLADOWY

SERNIK CZYSTY

SERNIK KRAKOWSKI

SERNIK Z BRZOSKWINIĄ

SERNIK Z GRUSZKĄ

SERNIK Z RODZYNKAMI

SERNIK Z WIŚNIAMI

SNICKERS

SZARLOTKA AMERYKAŃSKA

SZARLOTKA KRÓLEWSKA

SZARLOTKA W BUDYNIU

SZARLOTKA Z BEZĄ

ŚMIETANOWIEC

TARTOLETKA

TIRAMISU

TOFFIE

TOFINKA

TRIO

TRUSKAWKOWY RAJ

UCIERANE ZE ŚLIWKĄ

ciasto z warstwą sera i maku

ciasto ucierane z kakao oraz warstwą jabłkową

ciasto biszkoptowe z masą wiśniową oraz śmietaną

CIASTA DOMOWE - KRAKÓW
ciasto o czekoladowym smaku z waniliowym kremem polane czekoladą

ciasto biszkoptowe z dodatkiem kremu i kawałkami czekolady

ciasto biszkoptowe z masą kremowo-makową oraz dodatkiem biszkoptów

ciasto biszkoptowe z masą cappuccino oraz wiórkami kokosowymi

herbatniki w czekoladzie z masą karmelową oraz bitą śmietaną

sernik na kruchym cieście z dodatkiem konfitury różanej polany lukrem i posypany rodzynkami

sernik gotowany z kawałkami brzoskwiń

ciasto biszkoptowe z musem morelowym

ciasto miodowe z masą i orzechami włoskimi w karmelu

ciasto ptysiowe z kremem karpatkowym

ciasto ucierane z masą kawową i warstwą bezową

puszysty biszkopt śmietankowy z kremem kakaowo-śmietankowym

ciasto biszkoptowe z masą budyniową

ciasto biszkoptowe z masą kremową oraz dodatkiem kisielu malinowego

ciasto biszkoptowe, czekoladowe z masą miętową, pysznymi delicjami, zalane galaretką

ciasto biszkoptowe z masą pudingowo-czekoladową oraz wiśniami i alkoholem

ciasto biszkoptowe z cząstką lata czyli porzeczkami

ciasto biszkoptowe z musem wiśniowym, bitą śmietaną oraz wiśniami

ciasto rafaello składa się z trzech warstw : biszkoptowej, kremowej i bezowej posypane kokosem

sernik w cieście czekoladowym

tradycyjny sernik bez dodatków

biszkopt z dodatkiem truskawek, bitej śmietany oraz galaretki

ciasto ucierane z owocami sezonowymi oraz bezą

ciasto piernikowe z bakaliami oraz jabłkami

ciasto biszkoptowe z musem jabłkowym oraz kawałkami jabłek

szarlotka na kruchym cieście, kawałki jabłek zalane budyniem waniliowym ze sztywną pianą

klasyczna szarlotka przykryta delikatnym puchem z bezy

ciasto biszkoptowe z dodatkiem dużej ilości kremu kajmakowego

ciasto z warstwami sera, maku oraz jabłek

ciasto ucierane, czekoladowo-śmietankowe z pyszną zapiekaną śliwką

murzynek z kulkami serowymi oraz płynną czekoladą

ciasto biszkoptowe z dodatkiem kremu o intensywnym smaku krówkowym

ciasto biszkoptowe z dodatkiem kremu o intensywnym smaku kukułek

klasyczny makowiec na blaszcze

ciasto biszkoptowe z masą budyniowo-orzechową

zdrowe ciasto puszyste z dodatkami jogurtu oraz budyniu

sernik w cieście czekoladowym z kawałkami gruszki

sernik gotowany z rodzynkami

ciasto biszkoptowe z ptasim mleczkiem i kolorowymi galaretkami

ciasto biszkoptowe z masą, owocami sezonowymi oraz galaretką

ciasto biszkoptowe z kremem tiramisu

ciasto ucierane z kremem karmelowym

sernik gotowany z wiśniami

ciasto ucierane z masą budyniowo-miodową
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