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Torty
Śmietankowe lub kremowe  
(Boho, Rustykalny, Nowoczesny)

W formie Monoporcji

Słodkie stoły
Makaroniki
Desery w słoiczkach
Ptysie
Fingery
Monoporcje
Mufinki
Lizaki
Bankietowe
Ciasta
Ciasteczka 
Bezy

Upominki dla gości
Paczki weselne
Kołacze
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Tort owocowy
biszkopt jasny, mus truskawkowy z bitą śmietaną, góra bita śmietana

Tort czekoladowo-śmietanowy
biszkopt ciemny, bita śmietana z czekoladą, góra bita śmietana

Tort malinowy
biszkopt jasny, bita śmietana z musem malinowym, góra bita śmietana

Torty śmietanowe

Torty boho/naked

Obłożone całkowicie śmietanką

Tort z serkiem mascarpone z bitą śmietaną, owocami  
oraz truskawkową lub malinową frużeliną własnej produkcji

1050 zł

1350 zł

cena przybliżona  
14 dag/osobę, 75 zł/kg

cena przybliżona  
18 dag/osobę, 75 zł/kg



Torty kremowe

Torty kremowe

Obłożone całkowicie śmietanką

Obłożone masą cukrową

1450 zł

1780 zł

cena przybliżona  
15 dag/osobę, 90 zł/kg

cena przybliżona  
18 dag/osobę, 99 zł/kg

Tort czekoladowy
trzy biszkopty ciemne nasączone i przełożone masą czekoladową, tort oblany jest polewą czekoladową ciemną

Tort czekoladowo-adwokatowy
biszkopt jasny nasączony, masa adwokatowa, biszkopt ciemny nasączony, masa czekoladowa,  
biszkopt jasny, tort obłożony jest masą adwokatową, oblany masą adwokatową jasną

Tort adwokatowy
biszkopt jasny nasączony, masa adwokatowa, biszkopt jasny nasączony, masa adwokatowa, 
biszkopt jasny, tort obłożony jest masą adwokatową
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Torty kremowe
Obłożone całkowicie śmietanką

1450 zł
cena przybliżona  

15 dag/osobę, 90 zł/kg
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Tort czekoladowo-orzechowy
biszkopt ciemny nasączony, masa czekoladowa, biszkopt orzechowy nasączony, masa orzechowa, 
biszkopt jasny nasączony, tort obłożony jest masą czekoladową i oblany, polewą orzechową

Tort orzechowy
biszkopt jasny nasączony, masa kawowa, biszkopt orzechowy nasączony, masa orzechowa, 
 biszkopt orzechowy nasączony, tort obłożony jest i oblany masą kawową

Tort malaga
biszkopt ciemny nasączony, masa czekoladowa z rodzynkami w rumie i kawałkami czekolady 
biszkopt jasny nasączony, masa adwokatowa z rodzynkami w rumie i kawałkami czekolady biszkopt 
jasny nasączony tort obłożony i oblany masą adwokatową jasną

Tort węgierski
biszkopt ciemny nasączony sokiem z wiśni, masa czekoladowa, wiśnia w spirytusie ,biszkopt ciemny 
nasączony sokiem z wiśni, masa czekoladowa, wiśnia w spirytusie biszkopt ciemny tort obłożony jest 
masą czekoladową i oblany polewą czekoladową ciemną

Tort ambasador 
biszkopt ciemny nasączony, chrupka i masa czekoladowa z orzechem laskowym, biszkopt orzechowy 
nasączony, masa o smaku orzecha laskowego z kawałkami orzechów biszkopt ciemny nasączony, tort 
obłożony i oblany jest masą o smaku orzecha laskowego

Indywidualna wycena tortów według specjalnych życzeń klienta
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Malina
Śmietankowy krem chantilly, z białą czekoladą, 
połączony z najpyszniejszą domową konfiturą 
malinową, podany na waniliowym kruchym ciasteczku.

Mango-Marakuja
Ptyś wypełniony śmietankowym kremem chantilly  
z białą czekoladą i konfiturą mango-marakuja-mięta, 
całość oblana najlepszą białą, belgijską czekoladą.

Szarlotka
Wyjątkowa szarlotka z konfiturą mango, musem 
z marakui i bezą, podana na wyśmienitym 
cynamonowym kruchym ciasteczku.

Sacher
Mus z najlepszej belgijskiej czekolady deserowej, 
połączony z konfiturą mango, podany na kruchym 
czekoladowym spodzie.

16 zł 8,50 złMonoporcja Finger

16 zł 8,50 złMonoporcja Finger

16 zł 8,50 złMonoporcja Finger

16 zł 8,50 złMonoporcja Finger



M
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Fingery

Wiśnia
Deser o wyglądzie soczystej wisienki, wypełnionej 
delikatnym wiśniowym musem z prawdziwym owocem 
wiśni w środku, polany białą i mleczną belgijską 
czekoladą, podany na czekoladowej kruszonce.

Pistacja
Wyśmienity krem angielski z pistacjami, oblany 
polewą z belgijskiej białej czekolady, podany  
na pistacjowym ciasteczku z chrupiącymi 
pralinkami.

Tarta czekoladowa  
z karmelem i bananem
Morelowe puree połączone z bananowo - 
karmelowym oraz czekoladowym kremem,  
podane na kruchym czekoladowym ciasteczku.

Karmel   
(deser bez laktozy i bez glutenu)

Pyszny mus karmelowy przełożonym kakaowym 
biszkoptem, kremem czekoladowym, polany gęstą 
czekoladową polewą z orzechami arachidowymi.

Orzech
Wyrazisty mus czekoladowo - orzechowy  
z kawałkami orzechów laskowych, oblany belgijską 
czekoladą deserową, podany na ciasteczku brownie.

Pinacolada - Malibu
Doskonały mus Malibu z kawałkami kokosa, 
compote ananasowe i waniliowy krem angielski  
w polewie z belgijskiej białej czekolady.

16 zł 8,50 złMonoporcja Finger

16 zł 8,50 złMonoporcja Finger

16 zł 8,50 złMonoporcja Finger

16 zł 8,50 złMonoporcja Finger

16 zł 8,50 złMonoporcja Finger

16 zł 8,50 złMonoporcja Finger
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Mount Everest
Delikatny ptyś wypełniony musem z czerwonej 
porzeczki, kremem orzechowym, posypany 
wyjątkowym złotym kakao.

Avokado/Limonka/Banan  
(deser bez laktozy i bez glutenu)

Mus awokado - banan - limonka, połączony  
z egzotyczną galaretką marakuja - yuzu, podany 
na owocowym cieście.

Exotix  
(deser bez laktozy i bez glutenu)

Ciasto mango przygotowane z mąki migdałowej 
i ryżowej, przełożone doskonałym kremem 
karmelowym, udekorowane salsą z mango  
i ananasem z dodatkiem papryczki chili,  
podane na eleganckim migdałowym spodzie. 

Figa - Pomarańcza 
(deser bez laktozy i bez glutenu)

Figowe ciasteczko przełożone domową konfiturą 
figową, z musem pomarańczowym, oblane polewą 
z belgijskiej białej czekolady, z dodatkiem ziaren 
amarantusa.

16 zł 8,50 złMonoporcja Finger

16 zł 8,50 złMonoporcja Finger 16 zł 8,50 złMonoporcja Finger

16 zł 8,50 złMonoporcja Finger





Stół Srebrny
300-400 sztuk  

(według uznania)

1700 zł
cena przybliżona  

17 zł/osobę, 3-4 szt./osobę

Słodki stół
Deserki w słoiczkach - małe i duże
Smaki do wyboru: tiramisu, truskawkowo 
- śmietankowy, malinowo - śmietankowy, 
gruszkowo - czekoladowy, leśny mech, 
mascarpone z bitą śmietaną i owocami, galaretka 
wieloowocowa z naturalną bitą śmietaną.

Lizaki
Przepyszny krem malinowy z chrupiącymi 
pralinkami, oblany belgijską białą czekoladą.

Babeczki muffin
Smaki do wyboru: czekoladowe i śmietankowe.

Makaroniki 
Eleganckie kolorowe ciasteczka wykonane z mąki 
migdałowej i bezy, smaki do wyboru: pistacja, 
malina, mango, śmietanka.

Beza Pavlova
Klasyczna beza wypełniona serkiem 
mascarpone i sezonowymi owocami.

Ptysie
Mięciutkie ptysia wypełnione delikatnym kremem 
chantilly o smaku malinowo - waniliowym,  
z dodatkiem puree z malin, pistacji lub marakui.

Ciasta krojone
Do wyboru: sernik, szarlotka, kołacz,  
królewiec, orzechowiec.

Mieszanka kruchych ciasteczek 
Różnorodna mieszanka, wyśmienitych  
ręcznie robionych ciasteczek, a w śród nich:  
beza, rogaliki orzechowe, andruty  
z czekoladą, galaretka cytrynowa i truskawkowa, 
śmietankowe rafaello, kruche biszkopciki 
przełożone domową marmoladą, kruche 
ciasteczka z orzechami włoskimi, bombki 
z alkoholem, kokosanki, ciasteczka karbowane  
z marmoladą oraz kruche ciasteczka z czekoladą.



Stół Złoty
300-400 sztuk  
(według uznania)

2200 zł

Słodki stół

cena przybliżona  
22 zł/osobę, 3-4 szt./osobę

Cena słodkiego stołu 
 jest uzależniona   

od wybranych produktów

Deserki w słoiczkach - małe i duże
Smaki do wyboru: tiramisu, truskawkowo 
- śmietankowy, malinowo - śmietankowy, 
gruszkowo - czekoladowy, leśny mech, 
mascarpone z bitą śmietaną i owocami, galaretka 
wieloowocowa z naturalną bitą śmietaną.

Lizaki
Przepyszny krem malinowy z chrupiącymi 
pralinkami, oblany belgijską białą czekoladą.

Makaroniki 
Eleganckie kolorowe ciasteczka wykonane z mąki 
migdałowej i bezy, smaki do wyboru: pistacja, 
malina, mango, śmietanka.

Ptysie
Mięciutkie ptysia wypełnione delikatnym kremem 
chantilly o smaku malinowo - waniliowym,  
z dodatkiem puree z malin, pistacji lub marakui.

Tartaletki
Smaki do wyboru: tiramisu, czekolada - karmel 
- orzech, cytryna - pomarańcza, mascarpone - 
malina, mascarpone - malina - jagoda.

Monoporcje 
Smaki do wyboru: malina, mango - marakuja, 
szarlotka, sachter, wiśnia.

Fingery
Smaki do wyboru: malina, mango - marakuja, 
szarlotka, sachter, wiśnia.



Ciasta krajanki mix

cena przybliżona

cena przybliżona

Sernik wiedeński

Mieszanka weselna
5 dag/os., 5 kg. Mieszanka pakowana jest według 
uznania klienta w opakowanie plastikowe 
przeźroczyste z serwetką lub w kartonik. 

200 sztuk, 5-6 rodzajów (według uznania). 
W ofercie ciasta m.in:

Szarlotka zwykła

Szarlotka po japońsku

Ciasto królewskie

Deser orzechowy

Deser malinowy

450

245

zł

zł

Ciasta



Paczka weselna

60-65 dag/os.50-60 dag/os.

Kołacz

Ciasta krajanki mix: 5-6 rodzajów (według uznania)
W ofercie ciasta m.in:

3025

65 105

zł/sztzł/szt

zł/szt zł/szt

Paczka pakowana jest według uznania 
klienta w opakowanie plastikowe 

przeźroczyste z serwetką lub w kartonik.

Średni kołacz
około 1,9 kg

Duży kołacz
około 3 kg

65
105Paczka mała

3 rodzaje ciast + 10 dkg mieszanki
Paczka duża
4 rodzaje ciast + 10 dkg mieszanki
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Tak smakuje
szczęście!

Cukiernia Bakus
ul. Braterska 26

Czechowice-Dziedzice

tel. 32 215 24 71
biuro@bakus.com.pl

www.bakus.com.pl


