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Deser sułtański
Deser sułtański
Deser sułtański

Krem na bazie śmietany z mascarpone

i kakao z rodzynkami moczonymi w

alkoholu, udekorowany kleksem bitej

śmietany i ozdobami.

 7,00 zł7,00 zł7,00 zł

DeserDeserDeser   
leśny mechleśny mechleśny mech

Biszkopt ze szpinakiem, przełożony

bitą śmietaną i owocami (sezonowymi-

dostępnymi), udekorowany kleksem

bitej śmietany i owocem.

 

 
7,00 zł7,00 zł7,00 zł

DeserDeserDeser   
czekoladowyczekoladowyczekoladowy

Spód ciasteczkowy, krem na bazie

śmietany z białą czekoladą, dekoracja

czekoladowa lub owocowa

 7,00 zł7,00 zł7,00 zł
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BabeczkaBabeczkaBabeczka   
kajmakowa mini
kajmakowa mini
kajmakowa mini
Spód ciasteczkowy, krem na bazie

śmietany z białą czekoladą, dekoracja

czekoladowa lub owocowa.

 

 6,00 zł6,00 zł6,00 zł

BankietówkaBankietówkaBankietówka   
truskawkowatruskawkowatruskawkowa

Bita śmietana truskawkowa, na

delikatnym biszkopcie, udekorowana

kleksem bitej śmietany i truskawką.

 
 

 
7,00 zł7,00 zł7,00 zł

BankietówkaBankietówkaBankietówka   
tiramisutiramisutiramisu

bita śmietana kawowa, z gorzkim kakao, na

delikatnym kakaowym biszkopcie,

udekorowana kleksem bitej śmietany i

dekoracjami z czekolady

 
 

 

7,00 zł7,00 zł7,00 zł



3

Deser PavlovaDeser PavlovaDeser Pavlova
Delikatna beza z kremem na bazie bitej

śmietany, udekorowana owocami.

 
 
 

 

6,50 zł6,50 zł6,50 zł

BankietówkaBankietówkaBankietówka   
pistacjowapistacjowapistacjowa

Bita śmietana z pasta pistacjową, na

delikatnym biszkopcie, udekorowana

ozdobami czekoladowymi.

 
 
 

 

7,00 zł7,00 zł7,00 zł

GalaretkaGalaretkaGalaretka   
w pucharkuw pucharkuw pucharku

Różne kolory galaretek w pucharkach,

udekorowane kleksem bitej śmietany.

5,50 zł5,50 zł5,50 zł
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Deser DakłasDeser DakłasDeser Dakłas
Delikatne bezy z daktylami i orzechami

włoskimi, przełożone kremem na bazie

bitej śmietany, mascarpone i kajmaku,

udekorowane kleksem wspomnianego

kremu, migdałem i czekoladową dekoracją.

 
 
 

 

8,00 zł8,00 zł8,00 zł

Deser OreoDeser OreoDeser Oreo
spód ciasteczkowy, krem na bazie bitej

śmietany z mascarpone, kolejna warstwa

kremu bita śmietana z mascarpone i kremem

orzechowo- czekoladowym, udekorowane

ciasteczkiem Oreo

 
 
 

 

7,50 zł7,50 zł7,50 zł

SerniczekSerniczekSerniczek   
w pucharkuw pucharkuw pucharku

Biszkopcik a na nim delikatna masa serowa

na bazie sera, serka homogenizowanego i bitej

śmietany, udekorowany owocami i galaretką.

 
 
 

 

7,00 zł7,00 zł7,00 zł
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Lizak bezowyLizak bezowyLizak bezowy
Kolorowa beza na patyczku.

6,00 zł6,00 zł6,00 zł

Bezoletka Serce
Bezoletka Serce
Bezoletka Serce

Delikatny korpus bezowy, wypełniony

kremem na bazie bitej śmietany z

mascarpone i udekorowany owocami.

 6,80 zł6,80 zł6,80 zł

BabaeczkaBabaeczkaBabaeczka   
z owocamiz owocamiz owocami

Delikatny korpus bezowy, wypełniony

kremem na bazie bitej śmietany z

mascarpone i udekorowany owocami

 6,80 zł6,80 zł6,80 zł
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Cake-popsCake-popsCake-pops
Ciastko na patyku, ciasto babkowe z

dodatkiem kremu orzechowo-czekoladowego

i mascarpone, oblane czekolada i

udekorowane.

 6,00 zł6,00 zł6,00 zł
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Jak zamówić?Jak zamówić?Jak zamówić?

emilia@ozdowski-cukiernia.pl 
biuro@ozdowski-cukiernia.pl 

691 913 136 

Wybrane słodkości mogą Państwo zamówić
mailowo pod adresami: 

lub telefonicznie pod numerem: 

Zamówienia można również składać
bezpośrednio w naszych punktach.

mailto:emilia@ozdowski-cukiernia.pl
mailto:biuro@ozdowski-cukiernia.pl

