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Niebianskie slodkosci
na Chrzest Swiety



Cukiernia „Niebo w Gębie” oferuje Państwu spełnienie wszelkich słodkich marzeń i zachcianek. Pyszne  ciasta, torty, desery, 
słodkie stoły i dużo więcej! Nasi cukiernicy wkładają w każde swoje dzieło całe serce i pasję. Osobiście dobierają dostawców 

owoców, najlepszej czekolady i kremowej śmietanki. Nie używają chemii, konserwantów ani sztucznych barwników. 
Tradycja czy nowoczesność?- nie mają dla nich tajemnic.  Przygotują  zarówno  szarlotkę, sernik “jak u mamy”, 

tort czekoladowy, jak i bajecznie kolorowe bezy, babeczki angielskie czy lody na bazie naturalnego czarnego bzu.

Zapraszamy do naszej cukierni „Niebo w gębie” po spełnienie Państwa marzeń! 



DOSTĘPNE SMAKI

- Anastazja (korzenny ze śliwką)
-Bananowo-czekoladowy
- Co�e Heaven (kawowy)

-Schwarzwald
-Biała fantazja (biała czekolada czarna porzeczka)

-Tiramisu
-Red cake z mascarpone

- Owocowy ogród (owocowo jogurtowy)
-Truskawkowa fantazja

-Trzy czekolady
-Orzechowy z karmelem

-Cytrynowy
-Limonka z marakują

-Śmietanka z owocami leśnymi
Zapraszamy do degustacji próbek naszych tortów w cenie 10zł/ porcja

Kompozycję smaku, kształtu i dekoracji tortu na chrzest świętu ustalamy z Państwem indywidualnie. Dekoracja standar-
dowa  tortu wliczona jest w jego cenę. W przypadku zaś zamówienia specjalnej, niestandardowej dekoracji  doliczamy 

kwotę od 100 do 500 zł. 

Torty na chrzciny
Tort z dekoracją standardową

10zł/ porcja
Tort z dekoracją według życzenia klienta

12zł/ porcja





Podarunki dla gosci-
By zatrzymać  pozytywne emocje na dłużej - wszystkich zaproszonych Gości należy na pożegnanie uraczyć słodkim 

podarunkiem. Specjalnie na tą okazję „Niebo w gębie” przygotowuje piękne  i pyszne  paczki o różnej wielkości. 
Mają Państwo również możliwość wybrania ich  zawartości według własnego gustu z proponowanych poniżej 

ciast i ciasteczek:

-Sernik
-Makowiec

-Ciasto ra�aello
-Bakaliowiec

-Delicja z owocami
-Brownie czekoladowe

-Szarlotka
-Ciasto red cake

-Ciasto z owocami i kruszonką
-Pychotka

-Orzechowiec
-Babeczki, trufle, kruche ciasteczka, rurki z kremem

-Mu�nki, makaroniki, cake popsy

Mała paczka (w cenie 15zł / w  tym 4 szt. ciast i 2 szt. ciasteczka)
Duża paczka (w cenie 20 zł / w tym 5 szt. ciast i 4 szt. ciasteczek)



Upominek dla gosci
z podziekowaniem

-
-

Z myślą o obdarowaniu słodkościami gości Twojej uroczystości oprócz klasycznych podarunków przygotowujemy również 
specjalne upominki w ozdobnych opakowaniach w których możesz umieścić indywidualne podziękowania.

W cenie 10zł/ szt. do wyboru:
-1 duża  mu�na  czekoladowa z malinami i ozdobnie zapakowana

-2 sztuki makaroników w ozdobnym pudełeczku

W cenie 8zł/ szt. do wyboru:
-piękny cake pops ładnie zapakowany

-dekoracyjnie zapakowane ciasteczko stworzone specjalnie dla Gości



Slodki stol- --
Poznawszy Państwa gust oraz oczekiwania z  niezmierną przyjemnością zaaranżujemy na tą wyjątkową uroczystość 

piękny słodki bufet. Jesteśmy przekonani, że w naszym wykonaniu spełni on nawet najbardziej wymagające oczekiwania, 
zarówno te smakowe jak i wizualne. Do wyboru proponujemy kilka wariantów słodkich stołów.

PAKIET PODSTAWOWY: 16 zł/osoba

2 porcje ciasta na osobę (ciasta do wyboru):
-Brownie czekoladowe
-Owocowe z kruszonką

-Marchewkowe z czekoladą
-Ciasto ra�aello

-Sernik
-Szarlotka

-Makowe z ananasem

3szt. słodkości na osobę (słodkości do wyboru):
-Trufle czekoladowe

-Cake pops
-Musy owocowe z galaretką

-Babeczki owocowe
-Rurki z kremem

-Mini mu�nki
-Mini beziki z owocami

-Ciastka maślane
-Ciastka czekoladowe



PAKIET  COMFORT 25 zł/osoba

3 porcje ciasta na osobę (ciasta do wyboru):
-Brownie czekoladowe z owocami

-Ciasto makowe z kremem
-Sernik

-Delicja owocowa
-Szarlotka

-Ciasto ra�aello
-Ciasto orzechowe z kajmakiem

-Pychotka

3 szt. słodkości na osobę (słodkości do wyboru):
-Mini torciki w różnych smakach

-Babeczki
-Mu�ny

-Mini tartaletki czekoladowe i z owocami
-Cake pops

-Trufle
-Makaroniki

-Babeczki to�
-Rurki z kremem

-Mini bezy z owocami
-Ciasteczka maślane

-Finger food (owocowe i czekoladowe)

2 tarty owocowej w całości oraz 1 mini tort owocowy w całości



 PAKIET  EXCLUSIVE 32 zł/osoba

3 porcje  ciasta na osobę (ciasta do wyboru):
-Sernik

-Delicja owocowa
-Ciasto makowe

-Bakaliowiec
-Szarlotka
-Pychotka
-Ra�aello

-Orzechowiec

4szt. słodkości na osobę (słodkości do wyboru):
-Panna cotta
-Makaroniki

-Trufle
-Mu�ny

-Cake pops
-Beziki z mascarpone i owocami

-Mini tartaletki z owocami
-Torciki monoporcje

-Musy owocowe i czekoladowe
-Truskawka w czekoladzie z galaretką szampańską

-Mini ptysie
-Finger food owocowe

2szt. tarty owocowej w całości oraz 2 mini torty w całości



Cukiernia „Niebo w gębie”
Galeria Rzeszów

Al. Piłsudskiego 44
35-001 Rzeszów
Tel. 17 777 10 34

E-mail: kierownik@niebowgebie.rzeszow.pl
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Niebianskie slodkosci
na Chrzest Swiety


