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CANDY BAR

to efektowna i smaczna
dekoracja Twojego przyjęcia.
Forma sztuki, która zachwyca
nie tylko pięknem, ale i smakiem.
Każdy bufet przygotowywany
jest pod indywidualne
zamówienie. Na kompozycje
smakowe składać się mogą:
praliny, desery, babeczki,
tartinki, lizaki, bezy, tarty,
makaroniki i wiele innych.
Klienci zawsze mogą liczyć na
pomoc w doborze słodkości.

NAZWA CANDY BARU

www.slodkieprzyjecia.pl



Bufety aranżujemy, wybierając kolorystykę 
i motyw przewodni, aby każde przyjęcie 
nabrało indywidualnego charakteru. 
Dbamy o każdy detal od naturalnych
składników po piękne aranżacje.

NAZWA CANDY BARUNAZWA CANDY BARU

www.slodkieprzyjecia.pl



- tartinki i mini tartinki 40
- cake pops 18
- pop sicles 8
- desery 50 /4 rodzaje /
- cupkaces 20duże, 40 mini /2 rodzaje/
- rurki z kremem 32
- serniczek oreo 18
- mini pavlova 18
- lizaki bezowe 5
- mini beziki /słoik/

18zł/ os. - 2,5 szt. słodkości
/minimalna ilość osób 60 /

- tartinki i mini tartinki 60
- cake pops 25
- pop sicles 8
- desery 60 / 4 rodzaje /
- cupkaces 30duże, 60 mini / 3 rodzaje/
- rurki z kremem 32
- serniczek oreo 18
- mini pavlova 36
- lizaki bezowe 5
- mini beziki /słoik/
- donuts 12
- ptysie 12
- monoporcje  40 /2 rodzaje/
- florentynki /słoik/

 28zł/os. - 4 szt. słodkości
/minimalna ilość osób 100/

- tartinki i mini tartinki 60
- cake pops 25 wieża cake pops
- pop sicles 8
- desery 60 / 4 rodzaje /
- cupkaces 
   30 duże, 60 mini / 3 rodzaje/
- rurki z kremem 32
- serniczek oreo 18
- mini pavlova 36
- lizaki bezowe 5
- mini beziki /słoik/
- donuts 12
- ptysie francuskie 24
- monoporcje  50 /3 rodzaje/
- florentynki /słoik/
- wieża makaronikowa
- makaron pops 10

35 zł/os - 5 szt słodkości
/ minimalna ilość osób 100/

candy bar - pakiety
przykładowe menu dla 100 osó

podstawowy rozszerzony ekskluzywny

www.slodkieprzyjecia.pl



- tartinki i mini tartinki /waniliowe
z owocami, cytrynowe lub mango 
z bezą włoską, czekoladowe, słony
karmel, porzeczka/
- cupkakes z kremem /cytrynowe 
z malinami i kremem z białej
czekolady, podwójnie czekoladowe,
marchewkowe ze śmietanką/
- deserki /panna cotta waniliowa 
z jagodami, serniczek mango 
z malinami, serniczek waniliowy 
z truskawkami, tiramisu,
szwarcwaldzki, chałwowy, runo
leśne/
- serniczek oreo 
- mini pavlova / z cukrem mango 
z owocami/
-cake pops /trufle na patyczku
oblane czekoladą/
- pop sicles /lody czekoladowe
oblane czekoladą/
-lizaki bezowe, mini beziki

- monoporcje /mus mango-marakuja
-kruche ciasteczko, mus biała
czekolada-kokos-migdałowy
biszkopt, mus deserowa czekolada-
wiśnie - biszkopt kakaowy,
karmelowy mus - żelka kawa-
brownie/
- donuts w belgijskiej czekoladzie 
/biała, mleczna, deserowa, karmel,
ruby/
- brownie z kremem
- monodeser serniczek z popcornem 
- ptysie
- florentynki czekoladowe

 - makaroniki /czekolada, koks,
mango, kawa/
- creme brule
- wieża kake pops
- macaron pops

wykaz słodkości

podstawowy rozszerzony ekskluzywny

www.slodkieprzyjecia.pl



- wynajem naczyń
- aranżację i wyłożenie
słodkości
- dekorację słodkości w
kolorystyce lub stylu
przyjęcia
- dowóz samochodem
chłodnią do 10km od
Siewierza

- dekoracje kwiatowe
czy balonowe 
- wynajem Bufetu LOVE
- wynajem złotych
geometrycznych
stolików
- dowóz samochodem
chłodnią powyżej 10 km
od Siewierza

cena obejmuje dodatkowo
płatne

www.slodkieprzyjecia.pl



TORT

Wspaniały tort to najlepsze
ukoronowanie uroczystości.
Niezależnie od tego czy
organizujesz małe, kameralne
lub bardziej wystawne przyjęcie,
w Pracowni Słodkie Przyjęcia
stworzymy tort, który będzie
indywidualnie pasował do jego
stylu i na długo zapadnie w
pamięć gości. 
Otrzymujecie Państwo produkt
najwyższej jakości na bazie
naturalnych składników, z
prawdziwej śmietanki, masła i
składników od sprawdzonych
dostawców.

NAZWA CANDY BARU

www.slodkieprzyjecia.pl



waniliowe biszkopty/ krem biała
czekolada/ krem jagodowy

czekoladowe biszkopty/ beza
orzechowa/ krem czekoladowy/
malina

czekoladowe biszkopty/ krem
waniliowy/ wiśnie/ pącz likier
wiśniowy

Torty tradycyjne - smaki

Jagodowo-Czekoladowy Ferrero Roche szwarcwaldzki

www.slodkieprzyjecia.pl

waniliowe i czekoladowe biszkopty/
krem oreo/ krem śmietankowy/ malina

biszkopty waniliowe/ krem mango/
chrupka kokosowa/ malina

waniliowe i czekoladowe
biszkopty/ bezy/ krem chałwowy/ 
krem śmietankowy

OREO egzotyk chałwowo-bezowy



Tort z widocznymi warstwami
biszkoptu

10zł/porcja

tort z widocznymi warstwami
biszkoptu, delikatnie pokryty
kremem

10zł/porcja

rodzaje tortów

naked cake semi naked cake

www.slodkieprzyjecia.pl

Tort pokryty kremem na bazie masła
lub nczekolady

12zł/porcja 

Tort pokryty warstwą masy
cukrowej 

16zł/porcja

tort w kremie tort w masie cukrowej



mus mango/ 
cremeux marakuja/ ciasteczko
migdałowe

cena: 10zł

Mus karmelowy/cremeux kawa/
brownie

cena: 10zł

mus czekoladowy/ żelka wiśniowa/ 
biszkopt czekoladowy

cena: 10zł

Monodesery - 
torty w nowoczesnym wydaniu

 
monoporcja egzotyk monoporcja karmel-kawa monoporcja

szwarcwaldzka

www.slodkieprzyjecia.pl

mus biała czekolada/ cremeux
kokosowe/ biszkopt migdałowy

cena: 10zł

waniliowe/ czekoladowe Babeczki/ 
owocowe cremeux/
Krem biała/deserowa czekolada

cena: 10zł

beza/ curd mango/ maliny/
sos malinowy

cena: 10zł

monoporcja oreo cupcake mini pavlova 
gorąca malina



JAK SKŁADAĆ ZAMÓWIENIE
każde zamówienie tortu weselnego traktujemy
indywidualnie, dlatego w celu otrzymania wyceny
prosimy o kontakt telefoniczny mailowy lub przez
formularz na naszej stronie internetowej. Na cenę
tortu składają się: smak, liczba porcji, dekoracja. Ceny
zaczynają się od 10 zł za porcję. Zamówienia najlepiej
składać według zasady "im wcześniej, tym lepiej".
Za złożone zamówienie rozumie się podpisanie umowy
oraz zaliczkowanie jej- jest to pewność wpisania na
termin i realizacji usługi. Rozliczenie całości
zamówienia następuje nie później niż tydzień przed
ustaloną datą realizacji (płatność przelewem lub
osobiście w pracowni). Nie mieli Państwo okazji, aby
spróbować naszych smaków? Zapraszamy na
degustację tortów weselnych, która odbywa się kilka
razy w roku, informację o terminach zamieszczamy 
w naszych mediach społecznościowych. Jeśli nie
możecie skorzystać z tej opcji zapraszamy, aby
przetestować smaki z bieżącej oferty lub do
zamówienia tortu degustacyjnego.

www.slodkieprzyjecia.pl



Jeżeli chcieliby Państwo poznać więcej szczegółów
dotyczących oferty, nawiązania współpracy, 
możliwości zamówienia tortu weselnego czy candy
baru,
dostosowania naszych usług do swoich oczekiwań -
jesteśmy do dyspozycji!

www.slodkieprzyjecia.pl
https://www.facebook.com/slodkieprzyjecia/

email: info@slodkieprzyjecia.pl
telefon: 733190309
Adres: ul. Mostowa 11, 42-470 Siewierz

www.slodkieprzyjecia.pl


