


kruche z nutą migdałową
pakowane w białe pudełko z okienkiem
box 6 sztuk, zdobiony belgijską kruchą czekoladą
możliwość personalizacji
opakowanie o wymiarach 20x13 cm przewiązane wstążką

.....

Ciastka kruche
w czekoladzie

3299
P ln

zestaw



możliwość personalizacji: bilecik przy 
kokardzie oraz kokarda w innej kolorystyce 
od 250szt.

z pyszną, aromatyczną cze-
koladą do rozpuszczenia w 
gorącym mleku, 
dodatkowo z czekoladową 
figurką.

Łyżeczki

31 99
P ln

zewstaw  3 szt.

.

1 1 99
P ln

1  szt.



lekkie ciasteczka o smaku migdałów
pod cienką, chrupiącą skorupką delikatny środek z kremem 
malinowym, tiramisu i cytrynowym
box przewiązany wstążką
idealny świąteczny prezent w wielkanocnym wydaniu
box 12 szt. - wymiary opakowania 15x9 cm
box 6 szt. - wymiary opakowania 9x7,5 cm

..

.

..

Makaroniki
zestaw

3299
P ln

box 6 sztuk 6299
P ln

box 12 sztuk



naturalne, staropolskie ciasto
z kremem waniliowym na mleku
dekorowane jajeczkami, motylami, 
zajączkami z belgijskiej czekolady
9 sztuk w komplecie
zamknięte w pudełku 18x18 cm

...

..

babeczki
pysznie kruche

3999
P ln

komplet  9 szt.



zające i biedronki z belgijskiej czekolady
pod delikatną warstwą kruchej mlecznej czekolady skrywa się 
aromatyczne waniliowe lub intensywnie czekoladowe ciasto
możliwość dodania firmowej chorągiewki (od 100 szt.)
pakowane zbiorczo lub w woreczek z klipsem +2,00 zł

..

..

Cake
pops

550
P ln

sztuka



figurki czekoladowe w kształcie babek
słodki dodatek do święconki
mix wzorów i kolorów
zamknięte w eleganckim pudełku z kokardą
zmiana koloru pudełka + dowolny nadruk od 1000szt
pakowane po 4/5 sztuk

......

baby...
jak malowane1 5 99

P ln
komplet  4 szt.

21 99
P ln

komplet  5 szt.



zdobione czekoladowymi jajeczkami
delikatne wilgotne ciasto z nadzieniem
świąteczne kolory papilotek
smaki: czekoladowa z wiśnią / waniliowa z maliną
pakowanie po 4szt lub zbiorczo
możliwość pojedynczego pakowania w pudełeczko 
z okienkami + 2,5zł/szt

......

Cupcakes
z jajeczkami

899
P ln

sztuka
3595

P ln
box 4 sztuki



ciemny: delikatnie kruchy z orzechami 
i warstwą kremu czekoladowego
jasny: intensywnie makowy bogaty w smaku 
przekładany kajmakiem
aksamitna koronka z kremu ręcznie zdobiona 
belgijską czekoladą
idealny świąteczny prezent w wielkanocnym 
pudełku z okienkiem
waga ok 420 gramów (sugerowane 8 porcji)

.

.

.

.

.

Mazurki
z koronkowym
kremem

3599
P ln

sztuka



rewolucyjna metoda nanoszenia jadalnego 
wydruku bezpośrednio na krem czekoladowy
wielkanocna grafika opatrzona logotypem Klienta / dedykacją
możliwość personalizacji jakiej dotąd nie było
dostępny w dwóch wersjach smakowych
idealny świąteczny prezent w wielkanocnym 
pudełku z okienkiem + kokarda
waga ok.420 gram

.

....

.

Mazurek
personalizowany

4399
P ln

sztuka



opatrzone jadalnym drukowanym logotypem firmy
naturalne, kruche ciastka, wys. 9 cm
pakowane pojedynczo w woreczek z kokardą lub złoty klips
realizacja od minimum 50 sztuk ciastek jednego rodzaju
możliwość personalizacji i zmiany dodatków

.....

firmowe
jaja
wielkanocne

899
P ln

sztuka
w woreczku



dowolny smak z naszej galerii
do wyboru jeden z dwóch wzorów

..

tort
drip i zając

25000
P ln

10 porcji



cuk iernia do drzwi
Szarlotka z jabłkami
w cynamonie
(waga ok. 580 g)
Pudełko (21x14cm) białe

Sernik na kruchym
spodzie z brzoskwiniami
(waga ok. 450 g)
Pudełko (21x14cm) białe

Placek ze śliwkami
(waga ok. 450 g)
Pudełko (21x14cm) białe

Placek z wiśniami
(waga ok. 450 g)
Pudełko (21x14cm) białe

Babka piaskowa
ze skórką cytrynową
(waga ok. 320 g)
Pudełko (16x16cm) białe

Makowiec z bakaliami
(waga ok. 500 g)
Pudełko (30x12cm) białe

ZESTAW PREZENTOWY 6 CIAST
(babka piaskowa, sernik, makowiec, placek ze śliwkami, 
placek z wiśniami, szarlotka)
Białe sztywne pudełko (35x35cm) przewiązane czerwoną kokardą

26 P ln 
za szt.

36 P ln 
za szt.

34 P ln 
za szt.

36 P ln 
za szt.

34 P ln 
za szt.

208 P ln 
za zestaw

42 P ln 
za szt.



zamówienie
Aby złożyć zamówienie
wystarczy wysłać wiadomość
e-mail na adres: 

podając w treści:

1. Imię i nazwisko, telefon kontaktowy
2. Nazwę produktu, ilość
3. Datę i adres dostawy (dane do faktury)

W dniach 30.03-03.04.2021 dostawa na terenie 
Warszawy, Piaseczna, Otwocka i Konstancina Jeziorny
przy zamówieniach powyżej 100 zł jest BEZPŁATNA.

Pracownia Słodko w Ustach / 660-460-777

pracownia@slodkowustach.pl



www.slodkowustach.pl


