
PUSZCZYKOWO, POZNAŃSKA 117 
__________________________



Zapraszamy Państwa do kulinarnej podróży 
po naszych Szafonierskich pysznościach! 

Nasze dekoracyjne stoły wypełnione są przysmakami i zakąskami, 
które świetnie sprawdzą się podczas każdej uroczystości. 

Co powinno znaleźć się w kąciku pyszności? To już zależy tylko od Państwa. 
Zachęcamy do zapoznania się z naszymi autorskimi propozycjami, 

które sprawdziły się na niejednej zabawie.  

Istnieje możliwość płatnej degustacji wymienionych pozycji. 



wraz z dekoracją dostosowaną do wystroju przyjęcia oraz dodatkami 

minimum 20osób  maksymalnie 5 smaków 

12zł/os.70g sera     17zł/os.110g sera 

 Rodzaje serów do wyboru: 

Camembert 

Grana Padano 

Kozi ser 

Brie 

Mozzarella 

Ser Pecorino 

Ser Philadelphia 

Lazur 

Gorgonzola 

Dodatki 

Grissini, krakersy 

Orzechy włoskie 

Owoce sezonowe- winogrono, truskawki, figi, gruszki, jabłka 



jego dekoracja będzie dostosowana do wystroju Państwa przyjęcia 

5zł/szt. 

z własnej pracowni 8zł/szt. 

Truskawkowe, Malinowe, Waniliowe, Czekoladowe 

krem do wyboru 
Waniliowy, Czekoladowy, Owoce lasu, Lawendowy, Fiołkowy 

10zł/80ml 

Panna cotta, Mus waniliowy z musem malinowym, Mus czekoladowy z owocami 
sezonowymi, Creme brulee, Tiramisu, Mus mango z malinami, Deserek mech leśny 

250ml 10zł/szt. 

Malinowy, Truskawkowy, Owoce lasu, Mango 



12zł/szt. 

Maliny, Truskawka, Borówki, Owoce lasu (maliny oraz borówki) 

200ml 7zł/szt. 

Malinowa, Truskawkowa, Fiołkowa, Lawendowa, Mango, Arbuzowa 

z własnej pracowni ⌀ 3,5/4,2 - 3zł/szt. 

smak ciasta do wyboru: cytrynowy, malinowy, waniliowy, makowy 
smaki kremu do wyboru: czekoladowy, karmelowy 

100g/12zł 

do wyboru czekolada: biała, gorzka, mleczna 
do wyboru owoce: ananas, truskawka, banan 

pokryte krystalicznym żelem ⌀ 5cm 

do wyboru: z malinami, truskawkami, z borówką, z owocami lasu 
mus do wyboru: waniliowy, czekoladowy, cytrynowy, limonkowy 



  Pizza z pieca opalanego drewnem na cienkim cieście. Rozmiar 32cm 
oliwy smakowe, ketchup pikantny, ketchup łagodny, sos bbq, czosnkowy, tysiąca wysp 

minimum 20 osób,   maksymalnie 5 smaków do wyboru 
30zł/os.(pół pizzy na osobę) 

Margherita 
sos pomidorowy, mozzarella, świeża bazylia 

Peperoni (na ostro) 
sos pomidorowy, mozzarella, pikantne peperoni, czosnek 

Prosciutto 
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki 

Salami 
sos pomidorowy, mozzarella, włoskie salami, cebula 

Kurczak bbq 
sos pomidorowy, mozzarella, kurczak, sos bbq 

Salamino (na ostro) 
sos pomidorowy, mozzarella, pikantne peperoni, papryczki jalapeno 

Roma 
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, wędzony boczek, pieczarki, cebula 

Serowy boczek 
sos pomidorowy, ser mozzarella, ser lazur, ser feta, wędzony boczek 



Capricciosa 
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, pieczarka, oregano, oliwki 

Tre Salumi (na ostro) 
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, wędzony boczek, pikantne peperoni, oregano 

Neapolitana 
sos pomidorowy, ser mozzarella, kapary, anchois, oregano 

Tonno e Cipolla 
sos pomidorowy, ser mozzarella, oliwa z oliwek, tuńczyk, cebula, gorgonzola 

Rio mare 
sos pomidorowy, ser mozzarella, tuńczyk, cebula 

Hawajska 
sos śmietankowy, szynka, ananas, kukurydza, płatki migdałów 

Spinaci  
sos pomidorowy, mozzarella, świeży szpinak, czosnek 

Quattro Formaggi 
sos pomidorowy, mozzarella, gorgonzola, camembert, parmezan 

Wegetariańska 
sos pomidorowy, mozzarella, pomidorki cherry, pieczarki, cebula, rukola 



 minimum 20 osób, maksymalnie 5 smaków do wyboru 
 8zł/os.50g 

Karmelowy orzech 
popcorn o smaku karmelowym, z dodatkiem słonych orzeszków 

Kokosowa chmurka 
chrupiący popcorn obsypany wiórkami kokosowymi 

Karmelowe cappuccino 
popcorn karmelowy z dodatkiem smaku cappuccino 

popcorn oblany dużą ilością karmelu 

Malinka 
chrupiący popcorn z dodatkiem aromatycznej maliny 

Truskawkowe szaleństwo 
chrupiący popcorn z dodatkiem słodkiej truskawki 

Ser Parmezan 
popcorn o smaku sera parmezan 

Pizza 
  popcorn o smaku pizzy 

Zielona cebulka 
popcorn o smaku zielonej cebulki 

Becon 
popcorn o smaku bekonu 

Papryka 
popcorn o smaku papryki taco 

 Kebab 
 popcorn o smaku kebab 

Czosnek z ziołami 
popcorn o smaku czosnkowo ziołowym 



 wraz z dekoracją dostosowaną do wystroju przyjęcia 
minimum 30 osób 200g/os. 25zł/os. 

Wiejska kiełbasa wędzona 

Kiełbasa krakowska 

Wędzona kiełbasa surowa 

Kiełbasa biała 

Wiejskie kabanosy 

Wędzony boczek wiejski 

Pasztet z naszej pracowni 

Szynka pieczona 

Deski serów (camembert, ser pleśniowy, mozzarella, grana padano, ser żółty) 

Smalec, masło, ogórki kiszone 

Chrzan, musztarda 

Pieczywo 



Dodatkowo mogą Państwo również zamówić 

Żurek z jajkiem 13zł 

Kwaśnica 13zł 

Zupa chrzanowa z białą kiełbasą 13zł 

Wędzony pstrąg 120zł/kg 

Wędzony węgorz 160zł/kg 

Wędzony łosoś 160zł/kg 

Bigos 15zł (200g) 

Oscypek z żurawiną 4zł/szt. 

Twaróg wiejski ze szczypiorkiem 90zł/kg 

Indyk w całości faszerowany kaszą i suszonymi owocami 650zł/9kg 

Kaczka w całości faszerowana kaszą i grzybami 200zł/2kg 

Gęś w całości faszerowana jabłkami 400zł/3kg 

Ogórki małosolne 45zł/kg 

Pieczony dzik podany z zapiekanymi ziemniakami, kiszonymi ogórkami oraz sosami 

16kg (dla 50 osób) 1600zł 

Prosiak podany z zapiekanymi ziemniakami, kiszonymi ogórkami oraz sosami 

16kg (dla 50 osób) 1900zł 

Masło czosnkowe, ziołowe, paprykowe 7zł/50g 

Nalewki (malinówka, wiśniówka, pigwówka) 70zł/500ml 



Jeśli zdecydują się Państwo  
skosztować naszych pyszności 

zapraszamy do kontaktu 
biuro@szafoniera.pl 

725 111 117 
________ 




