
Słodkie marzenia 
na każdą okazję



orty
TORT OWOCOWO - JOGURTOWY
mus z jogurtu naturalnego z cukrem pudrem i śmietaną, 
mus jogurtowo-owocowy, biszkopt waniliowy

TORT TRZY CZEKOLADY
mus z białej czekolady, mus z mlecznej czekolady,  
mus z gorzkiej czekolady, biszkopt czekoladowy

TORT ORZECHOWY Z KARMELEM
mięciutkie orzechowe blaty biszkoptu, krem karmelowy

TORT CYTRYNOWY
mięciutkie nasączone biszkopty cytrynowe, mus cytrynowy

TORT TRUSKAWKOWA FANTAZJA
biszkopt waniliowy, mus na bazie kremu angielskiego z bitą 
śmietaną, kon�tura truskawkowa w środku, pianka truskawkowa

TORT BEZOWY
bezowe krążki przełożone bitą śmietaną, 
z serkiem mascarpone i owocami

TORT CYFRA
kruche ciasto w kształcie dowolnej cyfry przełożone bitą 
śmietaną z mascarpone, udekorowane dużą ilością owoców 
kwiatów i makaroników 

TORT KOMPOZYCJI KLIENTA
smak tortu wybrany przez klienta 

TORTY SPECJALNE
torty bezglutenowe*, torty bez laktozy*, *smak do ustalenia

TORT KORZENNY ZE ŚLIWKĄ 
żelka ze śliwek z dodatkiem cynamonu, kruchy spód z prażynkami, 
mus piernikowy robiony  na mlecznej czekoladzie, 
karmelu i mleku, z dodatkiem przypraw do piernika

TORT BANANOWO-CZEKOLADOWY
biszkopt czekoladowy, kruchy spód z prażynek i czekolady 
mlecznej, mus bananowy robiony na mokrej bezie, 
mus czekoladowy na wierzchu

TORT KAWOWY
biszkopt waniliowy, mus na kawie i sosie angielskim, 
polany polewą czekoladową

TORT SCHWARCWALD
mus z białej czekolady, wiśnie w żelu, biszkopt czekoladowy
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na bazie musu



TORT BIAŁA CZEKOLADA Z CZARNĄ PORZECZKĄ
biszkopt waniliowy, mus z białej czekolady przełożony wkładką 
z czarnej porzeczki

TORT TIRAMISU 
biszkopt waniliowy nasączony kawą, mus na bazie 
sera mascarpone

TORT RED CAKE Z MASCARPONE
mokre blaty biszkoptowe w kolorze czerwonym, przełożone 
kremem z mascarpone i śmietany

TORT LIMONKA-MARAKUJA
biszkopt waniliowy, cremoux z marakui, mus z limonki i białej 
czekolady
 
TORT SACHERA
biszkopt czekoladowy natarty dżemem morelowym, polewa 
czekoladowa
 
TORT KINDER BUENO
biszkopt czekoladowy, chrupka z prażynek, mus czekoladowy, 
mus orzechowy
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orty
biszkoptowe

TORT KAJMAKOWY
biszkopt waniliowy z masą kajmakową
 
TORT OWOCOWO-JOGURTOWY
biszkopt waniliowy przekładany musem jogurtowym
 
TORT CZEKOLADOWY
biszkopt czekoladowy z frużeliną wiśniową 
i masą czekoladową
 
TORT MORELOWY
biszkopt waniliowy z frużeliną morelową i musem jogurtowym
 
TORT TRUSKAWKOWY
biszkopt waniliowy z truskawkami w żelu i musem śmietankowym 



iasta
• sernik

• makowiec
• ciasto rafaello

• piernik
• mazurek (kruche ciasto z masą kajmakową)

• ciasto kakaowo śmietankowe 
(biszkoptowe ciasto kakaowe przekładane musem śmietankowym)

• ciasto cytrynowe 
(cienkie blaty biszkoptu cytrynowego z musem cytrynowym)

• ciasto orzechowe 
(ciasto orzechowe przekładane kremem karmelowym)

• delicja owocowa z galaretką 
(ciasto waniliowe z pianką serową i musem owocowym)
• brownie czekoladowe (ciasto z kawałkami czekolady)

• szarlotka
• sezonowe ciasto z owocami i kruszonką 

(ciasto kruche z owocami posypane kruszonką z migdałami)
• ciasto żyrafa 

(biszkopty makowe z musem śmietankowym i prażonym jabłkiem)

38
zł/1kg

iastka
kruche

• kocie oczka (kruche ciasteczka przekładane powidłem śliwkowym)
• ciasteczka maślane 

• ciasteczka czekoladowe

28
zł/1kg



łodkości
• cake pops (ciasteczka na patyku) 3,50zł/szt.   

• mu�nki o różnych smakach 3,50zł/szt.

• makaroniki o różnych smakach 3,50zł/szt.

• mini tartaletki z owocami 3,50zł/szt.

• mini tartaletki czekoladowe 3,50zł/szt.

• beza pavlowa z owocami 8,00zł/szt.

• mini beza pavlowa 3,50zł/szt.

• ciastka brownie 3,50zł/szt.

• �nger food owocowy mix. 2,50zł/szt.

• ekler z kremem o różnym smaku 4,50zł/szt.

• ciastka brownie  3,50zł/szt.

iniporcje
tortów

• torcik Szwarcwald  9zł/szt.

• torcik trzy czekolady 9zł/szt.

• torcik cytrynowy 7zł/szt.

• torcik biała czekolada z czarą porzeczką 9zł/szt.

• torcik bananowo-czekoladowy 9zł/szt.

• torcik jogurtowy 7zł/szt.

specjalne



Cukiernia „Niebo w gębie”
Galeria Rzeszów
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