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SŁODKOŚCI NA WIELKANOC
Nasze słodkości pieczemy tylko z najlepszych, naturalnych składników wkładając w nie całe
serce oraz umiejętności. Staramy się, aby każdy smakołyk przypominał Wam smaki, które
znacie z domu.

Zapraszamy do składania zamówień świątecznych.

Babka drożdżowa
z marcepanem

Babka drożdżowa nadziewana
marcepanem, ozdobiona lukrem i płatkami
migdałowymi.

50 zł/kg

Babka drożdżowa
z bakaliami

Babka drożdżowa nadziewana bakaliami,
udekorowana lukrem i skórką
pomarańczową.

30 zł/kg

Babka drożdżowa
z żurawiną

Maślane ciasto drożdżowe z dodatkiem
żurawiny i rodzynek. Udekorowana
delikatnie lukrem.

45 zł/kg

Warkocz
marcepanowy

Wyjątkowe ciasto drożdżowe z
marcepanem, udekorowane lukrem,
płatkami migdałowymi i kandyzowanymi
wiśniami.

50 zł/kg

Strucla makowa Drożdżowe ciasto z masą makową,
ozdobione kruszonką oraz lukrem. 30 zł/kg

Sernik królewski Masa serowa z dodatkiem brzoskwiń na
cienkim spodzie. Wierzch ozdobiony bezą
posypaną prażonymi migdałami.

42 zł/kg

Sernik z
bakaliami

Tradycyjny sernik z dodatkiem bakalii,
udekorowany lukrem i bakaliami

42  zł/kg
44

Sernik z wiśniami Pyszny, niezbyt słodki sernik z wiśniami na
wierzchu.

45 zł/kg
4545

Makowiec
domowy

Ciasto drożdżowe zawijane z makiem,
polane lukrem zdobione kandyzowaną
skórką pomarańczową.

20 zł/szt
waga ok.0,50 dkg

Makowiec
królewski

Ciasto drożdżowe zawijane z makiem i
bakaliami, polane lukrem, zdobione
bakaliami.

42 zł/kg

Mazurek Waniliowy biszkopt, czekoladowa bita 50 zł/kg



kajmakowy śmietana, makowy biszkopt nasączony
alkoholem. Całość polana masą toffi.
Dekoracja świąteczna.

Mazurek domowy
z marmoladą

Ciasto kruche z marmoladą owocową,
udekorowane lukrem.

25 zł/kg

Mazurek toffi z
bakaliami

Ciasto kruche z masą toffi, na wierzchu
udekorowane bakaliami

43 zł/kg

Keks Tradycyjne ciasto z dużą ilością bakalii.
35 zł/kg

Rolada makowa Ciasto biszkoptowe zawijane z masą
makową i rodzynkami, polane czekoladą. 45  zł/kg

Rolada marzenie Ciasto biszkoptowe zawijane z kremową
masą śmietanową z kawałkami gruszek,
przykryte opalaną bezą zdobioną
gruszkami i czekoladą.

49  zł/kg

Rolada z bitą
śmietaną i
brzoskwiniami

Ciasto biszkoptowe zawijane z bitą
śmietaną i kawałkami brzoskwiń 38 zł/kg

Babka piaskowa Tradycyjna babka piaskowa z dodatkiem
kakao, obsypana cukrem pudrem 33 zł/kg

Szarlotka
delikatesowa

Maślane ciasto kruche z dodatkiem
świeżych jabłek, udekorowane maślaną
kruszonką

35 zł/kg

Szarlotka Wojtka Świeże, starte jabłka, przełożone warstwą
delikatnego kremu budyniowego na
kruchym maślanym cieście,wykończone
pianką bezową i posypane słodką
kruszonką.

40 zł/kg

Ciasto
marchewkowe

Ciasto z dodatkiem startej marchwi,
rodzynek oraz przypraw korzennych.
Przełożone kremem serowym. Z wierzchu
ozdobione masą toffi.

30 zł/kg

Kostka owocowa Krem na bazie bitej śmietany z kawałkami
owoców, ułożony na cienkim, jasnym
biszkopcie. Wierzch wykończony galaretką
owocową z dodatkiem świeżych owoców.

35  zł/kg

Babeczka
wielkanocna
ozdobna

Mała babeczka piaskowa, ozdobiona
świątecznie. Idealna do wielkanocnego
koszyka

7 zł/szt

Baranek średni Ciasto drożdżowe, upieczone w formie
wielkanocnego baranka, ozdobione lukrem

15 zł/szt

Baranek duży Ciasto drożdżowe, upieczone w formie 20 zł/szt



wielkanocnego baranka, ozdobione lukrem

Leśny mech Ciasto biszkoptowe ze szpinakiem,
przełożone kremem z bitej śmietany,
mascarpone i malinami

45 zł/kg

Torty Nasze tradycyjne torty ze specjalną
świąteczną dekoracją. Dostępne są we
wszystkich smakach, które można kupić w
codziennej sprzedaży. Polecamy tort
genueński, czekoladowy lub tradycyjny tort
firmowy.

od 45 zł
do 120 zł/kg

Zamówienia przyjmujemy w lokalu cukierni przy ul. Komandorskiej 6, na adres email:
cukiernia@komandorska.pl oraz telefonicznie tel. 71 344 81 81

Przy zamówieniu wymagana jest zaliczka.
Zamówienia przyjmujemy do 30 kwietnia 2020 roku.

Podane ceny są cenami brutto.
Przy zamówieniach dla firm, przysługuje uzgodniony rabat.

www.facebook.com/cukiernia.komandorska

www.instagram.com/cukiernia_komandorska/

mailto:cukiernia@komandorska.pl
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