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Słodkie wypieki

Któż nie ma od czasu do czasu ochoty na odro-

binę słodkości? Do popołudniowej kawy, na po-

prawę nastroju, z niespodziewanymi gośćmi, 

czy  w  czasie rodzinnej uroczystości… Nasi cu-

kiernicy codziennie pieką i dekorują torty, ciasta 

i inne słodkości idealne na każdą okazję! Naszą 

sprawdzoną recepturą jest doświadczenie po-

łączone z pasją. Tradycyjne przepisy umiejętnie 

łączymy ze szczyptą odkrywczej radości. Do sma-

ku dodajemy miłość do pracy, rzetelność i uwa-

gę, a ozdabiamy kreatywnymi pomysłami. Cier-

pliwie czekamy, aż ciasto dojrzeje i wypiekamy 

bez pośpiechu, w temperaturze najcieplejszych 

uczuć. Zapraszamy do naszego słodkiego świata.
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TORT
CESARSKI

Połączenie delikatnego biszkoptu czekoladowego 

z musem z białej czekolady na bazie creme anglaise.

 TORT
BEZOWA CHMURKA

Elastyczna beza przełożona delikatnym musem na bazie 

serka mascarpone, przełamana konfiturą z malin.

tort śmietanowy

tort śmietanowy

TORTY
Czy do świętowania potrzeba specjalnej okazji? 

Dlaczego by nie celebrować każdego dnia? Urodziny, 

imieniny, wizyta długo oczekiwanych gości, sukces 

w pracy, czy po prostu zwykła środa, od której już 

bliżej do weekendu – każda okazja jest dobra, by 

podarować sobie i bliskim coś pysznego. Nasze torty 

to wyraz pasji naszych najlepszych cukierników, 

czuwających nad procesem tworzenia fuzji piękna 

i smaku. Kawałeczek takiej wyrafinowanej słodyczy 

zamieni nawet najzwyklejszy dzień w święto...

torty
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SŁODKA
DELICJA 

Połączenie delikatnej bezy z daktylami, przełożonej 

kremem na bazie serka mascarpone z kawową nutą.

tort śmietanowy

TORT
PRALINOWA MALINA

Tort na bazie czekoladowego biszkoptu z chrupiącą, 

mleczną prażynką, musli z białej czekolady oraz konfiturą 

malinową.

tort śmietanowy

TORT
MALINOWY 

Śmietanka połączona z musem ze świeżych malin, 

delikatną migdałową nutą oraz konfiturą owocową.

tort śmietanowy

torty
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TORT  
CYTRYNOWY 

Nietypowe połączenie smaku orzeźwiającej cytryny 

z dodatkiem delikatnej śmietanki oraz brzoskwiń.

tort śmietanowy

torty

TORT 
SZWARCWALDZKI

Tort składa się z podwójnej warstwy ciasta 

czekoladowego, przełożonego delikatną bitą śmietaną 

i soczystymi wiśniami.

tort śmietanowy

TORT  
CZEKOLADOWY

Klasyka smaku, delikatne czekoladowe ciasto z pysznym 

kremem czekoladowym z dodatkiem alkoholu.

tort deserowy
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torty

tort deserowy

TORT 
CZEKOLADOWO-BEZOWY

Krem o klasycznym smaku belgijskiej czekolady 

z dodatkiem wiśni oraz chrupiącej bezy z puszystym 

biszkoptem czekoladowym.

tort deserowy

TORT 
WŁOSKI

Delikatny biszkopt i warstwa bezy z pysznym kremem 

orzechowym z dodatkiem alkoholu.

TORT 
ALPEJSKI 

Mieszanka delikatnego kremu z dodatkiem wina 

wermouth i delikatnych bezów.

tort deserowy
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torty

LEŚNY  
CHRUŚNIAK

Prawdziwie czekoladowy biszkopt o smaku belgijskiej 

czekolady połączony z delikatnym musem z włoskiego 

serka mascarpone, obsypany świeżymi owocami

tort deserowy produkt sezonowy

BAKALIOWY  
CHRUŚNIAK

To delikatny tort w stylu „naked” na bazie ciasta 

czekoladowego przekładany serkiem mascarpone 

z konfiturą z czarnej porzeczki, posypany bakaliami 

i polany złocistym karmelem.. 

tort deserowy produkt sezonowy

BEZA PAVLOVA

Popularna beza na bazie śmietanki i serka mascarpone 

z dodatkiem świeżych owoców 

i białej czekolady.

tort śmietanowy produkt sezonowy
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torty

CIASTA DESEROWE
Tworzone przez naszych cukierników ciasta 

deserowe idealnie nadają się zarówno na wykwintne 

przyjęcie, jak i domową uroczystość. Każdy znajdzie 

wśród nich swoją ulubiona kostkę – na delikatnym 

biszkopcie, z dodatkiem śmietanki lub kremu 

russel, wykończoną ulubioną galaretką i owocami. 

Codziennie pracujemy nad nowymi recepturami, 

żeby zaskakiwać naszych klientów bogactwem 

smaku naszych ciast i deserów.

KOSTKA
OWOCOWA  

Z BRZOSKWINIĄ*

Klasyczne ciasto biszkoptowe ze śmietanką, 

brzoskwiniami i galaretką.

* Dostępna kostka sezonowa z truskawkami i malinami 

ciasto deserowe

KOSTKA
VINETA

Puszysty biszkopt pokryty delikatnym kremem 

malinowym i galaretką z malinami. 

ciasto deserowe
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KOSTKA HAVANA

Połączenie dwóch delikatnych musów śmietanowych 

na bazie deserowej oraz białej czekolady 

na czekoladowym biszkopcie nasączonym syropem 

z nutą alkoholu. 

ciasto deserowe

KOSTKA W-Z

Ciasto czekoladowe z konfiturą z czarnej porzeczki 

i warstwą kremowej śmietanki, delikatną nutą kremu 

czekoladowego.

ciasto deserowe

KOSTKA MARCELLO

Rolady biszkoptowe nasączone ponczem, przełożone 

kremem czekoladowym z dodatkiem alkoholu. 

ciasto deserowe

ciasta deserowe

KOSTKA CESARSKA

Połączenie delikatnego biszkoptu czekoladowego 

z musem z białej czekolady na bazie creme anglaise.

ciasto deserowe

KOSTKA  
WIŚNIOWY RAJ

Soczyste wiśnie na cieście czekoladowym przełożone 

czekoladowo-rumową i waniliową śmietanką. 

ciasto deserowe
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KOSTKA HAVANA

Połączenie dwóch delikatnych musów śmietanowych 

na bazie deserowej oraz białej czekolady 

na czekoladowym biszkopcie nasączonym syropem 

z nutą alkoholu. 

ciasto deserowe

KOSTKA LATINA 

Biszkopt orzechowy z warstwą czekoladowego genage 

o smaku orzecha laskowego, całość smaku wypełnia 

mus śmietanowy z dodatkiem serka mascarpone o lekko 

orzechowej nucie. 

ciasto deserowe

KOSTKA W-Z

Ciasto czekoladowe z konfiturą z czarnej porzeczki 

i warstwą kremowej śmietanki, delikatną nutą kremu 

czekoladowego.

ciasto deserowe

ciasta deserowe
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KOSTKA SNIKERS

Ciasto orzechowe przełożone kremem budyniowym 

i kajmakiem obsypane mieszanką orzechów. 

ciasto deserowe

KOSTKA WŁOSKA
Ciasto czekoladowe z kremem Russell o smaku orzecho-

wym z dodatkiem alkoholu, przełożone chrupiącą bezą

ciasto deserowe

KOSTKA LODOWA

Kostka przełożona galaretką owocową z kawałkami 

owoców i bakalii oraz aksamitnym kremem waniliowym 

na delikatnym biszkopcie, zakończona 

bitą śmietaną.

ciasto deserowe

KOSTKA SZAMPAŃSKA

Delikatna kostka z kremem brullee przekładana konfiturą 

z pomarańczy i musem z mlecznej czekolady na 

biszkopcie czekoladowym. 

ciasto deserowe

KOSTKA PRALINOWA MALINA 

Kostka na bazie czekoladowego biszkoptu z chrupiącą, 

mleczną prażynką, musli z białej czekolady oraz konfiturą 

malinową. 

ciasto deserowe

ciasta deserowe ciasta deserowe
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KOSTKA SNIKERS

Ciasto orzechowe przełożone kremem budyniowym 

i kajmakiem obsypane mieszanką orzechów. 

ciasto deserowe

KOSTKA ALPEJSKA

Mieszanka delikatnego kremu z dodatkiem wina 

vermouth i bezów na cieście czekoladowym. 

ciasto deserowe

KOSTKA WŁOSKA
Ciasto czekoladowe z kremem Russell o smaku orzecho-

wym z dodatkiem alkoholu, przełożone chrupiącą bezą

ciasto deserowe

ciasta deserowe ciasta deserowe
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.KOSTKA MOZARTA

Delikatna masa twarożkowo śmietankowa z dodatkiem 

rodzynek, z delikatnym akcentem prażonej pistacji.

ciasto deserowe

KOSTKA CAPPUCCINO

Ciasto czekoladowe z warstwą tradycyjnego kremu 

Russell z dodatkiem alkoholu i aromatycznej kawy, 

przykryte delikatną śmietanką kremową.

ciasto deserowe

KOSTKA CASSIS

Delikatna kostka na bazie kremowej śmietanki, z konfiturą 

z czarnej porzeczki i bezy czekoladowej. 

ciasto deserowe

KOSTKA  
TIRAMISU

Połączenie delikatnego biszkoptu nasączonego likierem 

amaretto i kawą przełożonego kremową śmietanką 

z dodatkiem serka mascarpone.

ciasto deserowe

ciasta deserowe



15

SERNIK Z BORÓWKĄ

Delikatny sernik na zimno z przezroczystą galaretką, 

w  której zanurzone są świeże borówki.

ciasto deseroweprodukt sezonowy

SZARLOTKA BRULEE

Ciasto biszkoptowe z warstwą prażonego jabłuszka 

i delikatną bitą śmietaną połączoną z kremem brulee.

ciasto deserowe

.KOSTKA MOZARTA

Delikatna masa twarożkowo śmietankowa z dodatkiem 

rodzynek, z delikatnym akcentem prażonej pistacji.

ciasto deserowe

ciasta deserowe
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TARTA LA BELLA
Tarta czekoladowa z musem z serka mascarpone z wi-

sienką posypana belgijską czekoladą.

tarta

KOSTKA DZIKA MALINA

Delikatna kostka z aksamitnym musem waniliowym 

z malinami na biszkopcie czekoladowym.

ciasto deseroweprodukt sezonowy

 KOSTKA RED VELVET

To kostka, która charakteryzuje się niepowtarzalną 

czerwoną barwą. Wilgotny biszkopt przełożony 

delikatnym musem z serka śmietankowego i białej 

czekolady.

ciasto deserowe

ciasta deserowe / rolady
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 ROLADA ŚMIETANKOWA*

Delikatna czekoladowa rolada z bitą śmietaną i konfiturą 

z czarnej porzeczki. W sezonie wiosenno-letnim dostępna 

również rolada owocowa.

* Dostępne rolady sezonowe: owocowa i korzenna.

produkt sezonowy rolada

TARTA Z OWOCAMI

Krucha tarta z delikatnym kremem z sezonowymi 

owocami.

produkt sezonowy tarta

tarty
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SERNIK KRÓLEWSKI

Delikatna masa serowa przykryta polewą karmelową 

z nutą toffi oraz dużą ilością orzechów włoskich.

ciasto pieczone

SERNIK Z BEZĄ I WIŚNIĄ

Puszysty sernik z wiśniami przykryty bezą i kruszonką. 

ciasto pieczone

SERNIK KLASYCZNY

Tradycyjny, puszysta masa serowa, z pomadą.

ciasto pieczone

SERNIK FIRMOWY

Puszysta masa serowa z dodatkiem rodzynek i skórki 

pomarańczowej. 

ciasto pieczone

ciasta deserowe

CIASTA PIECZONE
Wielbicielom domowych wypieków 

oferujemy szeroki wachlarz naszych ciast 

pieczonych. Nasi klienci znajdą wśród 

nich popularne: serniki, babki, jabłeczniki 

oraz placki. Puszyste ciasta z dodatkiem 

sezonowych owoców, zwieńczone kruszonką 

lub słodką pomadą na pewno skradną niejedno 

serce.

ciasta pieczone
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SERNIK KRÓLEWSKI

Delikatna masa serowa przykryta polewą karmelową 

z nutą toffi oraz dużą ilością orzechów włoskich.

ciasto pieczone

SERNIK DOLCE VITA
Puszysty sernik z dodatkiem kremowej śmietanki wykoń-

czony konfiturą z czerwonej porzeczki. 

ciasto pieczone

SERNIK Z BEZĄ I WIŚNIĄ

Puszysty sernik z wiśniami przykryty bezą i kruszonką. 

ciasto pieczone

ciasta pieczone
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PLACEK JOGURTOWY 

Ciasto jogurtowe z dodatkiem jabłek.

ciasto pieczone

JABŁECZNIK Z KRUSZONKĄ

Połączenie delikatnego ciasta biszkoptowego 

z prażonymi jabłkami, posypanego kruszonką.

ciasto pieczone

BABKA PIASKOWA

Puszyste ciasto biszkoptowe z dodatkiem soku ze 

świeżych cytryn.

BABKA CZEKOLADOWA

Delikatne ciasto biszkoptowe połączone belgijską 

czekoladą. 

ciasto pieczone

PLACEK CZEKOLADOWY 

Ciasto czekoladowe z twarożkowym akcentem 

i dodatkiem soczystych wiśni, całość posypana maślaną 

kruszonką i płatkami migdału z owocowym żelem.

ciasto pieczone

SERNIK CIASTECZKOWY

Pyszny sernik wyłożony masą serową z czekoladowym 

spodem i kruszonką. 

ciasto pieczone
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PLACEK JOGURTOWY 

Ciasto jogurtowe z dodatkiem jabłek.

ciasto pieczone

JABŁECZNIK Z KRUSZONKĄ

Połączenie delikatnego ciasta biszkoptowego 

z prażonymi jabłkami, posypanego kruszonką.

ciasto pieczone

BABKA PIASKOWA

Puszyste ciasto biszkoptowe z dodatkiem soku ze 

świeżych cytryn.

ciasto pieczone
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BABECZKA KAJMAKOWA

Babeczka z kruchego ciasta wypełniona masą 

kajmakową.

ciasto deserowe

MUFFINKA CZEKOLADOWA

Delikatne ciasto czekoladowe z dodatkiem czekolady 

deserowej i płatków migdałowych. 

ciasto pieczone

MUFFINKA

Delikatne ciasto jogurtowe z nutką pomarańczy. 

ciasto pieczone

PLACEK  
JOGURTOWY Z OWOCEM

Ciasto jogurtowe z dodatkiem kremu śmietankowego 

oraz sezonowych owoców.

ciasto pieczone

CIASTKA SZTUKOWE
Pączek, ekler, wiktorynka… i wiele innych imion ma 

słodka chwila zapomnienia, którą możesz sobie 

podarować, wstępując do naszego sklepu. Już 

z daleka przyciągnie Cię zapach świeżo wypiekanej 

drożdżówki czy słodkich bułek. Pyszne, chrupiące 

i rozpływające się w ustach ciastko jest dobre 

na wszystko.

ciasta pieczone / sztukowe
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BABECZKA KAJMAKOWA

Babeczka z kruchego ciasta wypełniona masą 

kajmakową.

ciasto deserowe

BABECZKA BUDYNIOWA*

Babeczka z ciasta kruchego wypełniona kremem 

budyniowym, z dodatkiem świeżych owoców.

 *dostępne babeczki z owocami sezonowymi: 
z truskawkami, malinami i borówkami 

ciasto deseroweprodukt sezonowy

MUFFINKA CZEKOLADOWA

Delikatne ciasto czekoladowe z dodatkiem czekolady 

deserowej i płatków migdałowych. 

ciasto pieczone

ciastka sztukowe
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RURKA Z KREMEM

Ciasto francuskie nadziane kremem budyniowym, 

posypane cukrem.

ciasto francuskie deserowe

GRZEBIEŃ FRANCUSKI

Ciasto francuskie nadziane powidłami śliwkowymi.

ciasto francuskie

CIASTKO FRANCUSKIE

Ciasto francuskie nadziane jabłkiem prażonym. 

ciasto francuskie

PODUSZKA FRANCUSKA

Ciastko francuskie nadziane twarożkiem waniliowym

ciasto francuskie

ciastka sztukowe
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OMLET

Bita śmietanka owinięta w delikatne ciasto biszkoptowe, 

przełamana konfiturą z czarnej porzeczki. 

ciasto deserowe

KREMÓWKA

Ciasto francuskie przełożone puszystym kremem 

śmietankowo-budyniowym, posypane cukrem pudrem.

ciasto deserowe

RURKA Z KREMEM

Ciasto francuskie nadziane kremem budyniowym, 

posypane cukrem.

ciasto francuskie deserowe

ciastka sztukowe
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PTYŚ

Ciasto parzone z bitą śmietaną i cukrem pudrem. 

ciasto parzone, deserowe

MINI LA BELLA

Mini tarta czekoladowa z musem z serka mascarpone 

z wisienką posypana belgijską czekoladą. 

ciasto deserowe

EKLER 

Ciasto parzone wypełnione kremem budyniowym 

z polewą czekoladową.

ciasto deserowe

ciastka sztukowe
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DROŻDŻÓWKA ŚWIEŻYNKA

Ciasto półfrancuskie, z maślaną kruszonką i lukrem. 

ciasto półfrancuskie

DROŻDŻÓWKA ZWYKŁA

Ciastko drożdżowe z kruszonką i lukrem. 

ciasto drożdżowe

WIKTORYNKA

Ciastko z ciasta parzonego oblane lukrem. 

ciasto parzone

ciastka sztukowe
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DROŻDŻÓWKA Z JABŁKIEM

Ciastko drożdżowe z jabłkiem prażonym, kruszonką 

i lukrem. 

ciasto drożdżowe

DROŻDŻÓWKA Z SEREM

Ciastko drożdżowe z masą twarogową, kruszonką 

i lukrem.

ciasto półfrancuskie

DROŻDŻÓWKA Z SEREM 

Ciastko drożdżowe z masą twarogową, kruszonką 

i lukrem. 

ciasto drożdżowe

DROŻDŻÓWKA GRZEBIEŃ

Ciastko drożdżowe z marmoladą wieloowocową i lukrem. 

ciasto drożdżowe

ciastka sztukowe
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DROŻDŻÓWKA Z MAKIEM

Ciastko drożdżowe z masą makową, kruszonką i lukrem. 

ciasto drożdżowe

DROŻDŻÓWKA Z BUDYNIEM

Ciastko drożdżowe z masą budyniową, kruszonką 

i lukrem.

ciasto drożdżowe

DROŻDŻÓWKA Z JABŁKIEM

Ciastko drożdżowe z jabłkiem prażonym, kruszonką 

i lukrem. 

ciasto drożdżowe

ciastka sztukowe
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PĄCZEK TOFFI

Ciastko drożdżowe z kremem toffi i lukrem.

ciasto drożdżowe

PĄCZEK

Ciastko drożdżowe z marmoladą i lukrem. 

ciasto drożdżowe

DROŻDŻÓWKA Z MAKIEM

Ciastko drożdżowe z masą makową, kruszonką i lukrem. 

ciasto drożdżowe

ciastka sztukowe
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CHAŁKA

Delikatne ciasto drożdżowe, posypane

kruszonką..

ciasto drożdżowe

JAGODZIANKA 

Ciastko drożdżowe ze świeżymi jagodami, kruszonką 

i lukrem.

produkt sezonowyciasto drożdżowe

PĄCZEK Z MALINAMI* 

Ciastko drożdżowe z powidłami malinowymi i polane 

różowym lukrem

*Dostępne różne smaki.

ciasto drożdżowe

ciastka sztukowe
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CYNAMONKA 

Słodka bułka drożdżowa o wyraźnym, cynamonowym 

smaku

ciasto drożdżowe

BUŁKA PYCHOTKA

Słodka bułka mleczna z ciasta drożdżowego, posypana 

kruszonką 

ciasto drożdżowe

STRUCLA SEROWA

Ciasto drożdżowe z masą serową i rodzynkami.

ciasto drożdżowe

BUŁKA MLECZNA Z SEZAMEM

Słodka bułka mleczna z ciasta drożdżowego posypana 

sezamem. 

ciasto drożdżowe

BUŁKA MLECZNA

Słodka bułka mleczna z ciasta drożdżowego posypana 

makiem. 

ciasto drożdżowe

ciastka sztukowe
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ROGAL MLECZNY

Delikatny rogal mleczny posypany makiem niebieskim.

ciasto drożdżowe

CYNAMONKA 

Słodka bułka drożdżowa o wyraźnym, cynamonowym 

smaku

ciasto drożdżowe

BUŁKA PYCHOTKA

Słodka bułka mleczna z ciasta drożdżowego, posypana 

kruszonką 

ciasto drożdżowe

ciastka sztukowe
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PRODUKTY  
ŚWIĄTECZNE

Na okres świąteczno-zimowy polecamy naszą spe-

cjalną ofertę produktów świątecznych, w których 

znajdują się popularne ciasta oraz ciasteczka ko-

rzenne z dodatkami.

TORT
ZIMOWY

Ciasto czekoladowo-piernikowe przekładane powidłami 

śliwkowymi z nutą marcepanu. Tort w sprzedaży tylko 

w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

MAKOWIEC

Tradycyjna masa makowa z bakaliami otulona ciastem 

drożdżowym z lukrem i owocami kandyzowanymi.

produkty świąteczne
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ROLADA KORZENNA

Delikatna rolada piernikowa przekładana konfiturą 

śliwkową.

MUFFINKA ŚWIĄTECZNA

Korzenna muffinka z powidłami śliwkowymi w środku 

posypana cukrem pudrem.

produkty świąteczne

CIASTECZKA ŚWIĄTECZNE 
W CZEKOLADZIE

Tradycyjne ciasteczka piernikowe w różnych 

kształtach

KOSTKA ŚWIĄTECZNA

Ciasto korzenne w polewie czekoladowej 

z powidłami śliwkowymi.
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ciastka na wagę

CIASTKA NA WAGĘ
Delikatne, kruche ciasteczka to idealny dodatek 

do  kawy, czy herbaty. Doskonale sprawdzają się 

jako drobny poczęstunek podczas spotkań z rodzi-

ną, czy  znajomymi. Delikatne ciasteczka na bazie 

śmietankowego masła oblane czekoladą, z dodat-

kiem ziaren lub powideł po prostu rozpływają się 

w ustach.

CIASTECZKA 
MAŚLANE CZEKOLADOWE

Ciasteczka kruche na bazie śmietankowego masła 

z dodatkiem czekolady deserowej posypane wiórkami 

czekoladowymi.

CIASTECZKA MAŚLANE 
Ciasteczka kruche na bazie śmietankowego

masła posypane cukrem gruboziarnistym. 

MUSZELKI 
Delikatne ciasto kruche nadziane marmoladą 

wieloowocową oblane czekoladą.

CIASTKA PARYSKIE
Maślano-czekoladowe talarki 

 z kruchego ciasta.
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przekąski

PRZEKĄSKI
Specjalnie dla naszych Klientów poszerzamy ofertę 

z przekąskami. Posiadamy bogatą ofertę kanapek 

przygotowywanych na świeżo w naszych sklepach 

firmowych. Dla osób lubiących słone przekąski po-

lecamy również mini pizze prosto z pieca oraz pasz-

teciki. Osobom dbającym o linię oferujemy jogurty 

i batony musli.

BATON ZDROWY STYL
Chrupiący baton z dodatkiem płatków owsianych, 

ziaren, suszonej żurawiny i orzeszków.

JOGURT
Jogurt naturalny z chrupiącym musli, suszonymi 

owocami i konfiturą.

MINI PIZZA
Pyszne pizze wypiekane na miejscu w sklepie. 

Gorący wypiek z dodatkami do wyboru:  
z pieczarkami, z szynką

PASZTECIK
Ciasto francuskie wypełnione farszem z grzybów 

i kapusty, posypane sezamem.
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ciastka na wagęprzekąski

KANAPKA GRECKA

Kanapka z serem feta, suszonymi pomidorami 

i rukolą w długiej bułce wieloziarnistej.

KANAPKA TOSKAŃSKA

Kanapka z kurczakiem, szpinakiem i suszonymi 

pomidorami w długiej bułce wieloziarnistej.

KANAPKA WŁOSKA

Kanapka z mozzarellą, pomidorami, czarnymi 

oliwkami i szpinakiem w bułce pszennej.

KANAPKA BOLOŃSKA

kanapka z salami, sałatą, papryką i ogórkiem 

w długiej bułce wieloziarnistej.

KANAPKA HAWAJSKA

Kanapka z kurczakiem curry, ananasem i sałatą 

w bułce wieloziarnistej

KANAPKA KANADYJSKA

Kanapka z kurczakiem, żurawiną i rukolą w bułce 

pszennej knybelek.
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ciastka sztukowe przekąski

KANAPKA Z JAJKIEM

Kanapka z jajkiem, ogórkiem i szpinakiem 

w pszennej bułce kujawskiej.

KANAPKA Z TUŃCZYKIEM

Kanapka z pastą z tuńczyka, szpinakiem i ogórkiem 

w ciemnej bułce.

KANAPKA Z SZYNKĄ

Kanapka z szynką konserwową z pomidorem, 

ogórkiem konserwowym i sałatą w bułce pszennej 

kujawskiej.

KANAPKA Z SEREM

Kanapka z żółtym serem, pomidorem, 

konserwowym ogórkiem i sałatą w pszennej bułce 

kujawskiej.

KANAPKA 
FIT Z KURCZAKIEM

Kanapka z pastą z kurczaka i kukurydzą z czerwoną 

papryką i sałatą w bułce wieloziarnistej.

KANAPKA WIEJSKA

Kanapka z serkiem ze szczypiorkiem z pomidorem, 

ogórkiem i sałatą w ciemnej bułce.



Piekuś
Spółka z o.o. 

Spółka komandytowa

ul. Nowa 2B

88-100 Inowrocław

www.piekus.com.pl
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Karolina Jurkowska
tel. 726 007 022
e-mail: karolina.jurkowska@piekus.com.pl

Roksana Borowicz
tel. 726 800 440
e-mail: roksana.borowicz@piekus.com.pl

Dział Obsługi Klienta
tel. 52 355 03 51
tel. 502 625 705

Dyrektor ds. handlowych:
Hanna Leda

tel. 726 800 120

Przedstawiciele handlowi:
Zbigniew Zając
tel. 662 229 375

Norbert Laskowski
tel. 668 695 879


