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Paris Brest
9ks

MINI DEZERTY DO SLADKÉHO BARU 

49€ 3,7,8SETSET

31€ 1,3,7,8SETSET

1 ks / 90 g

Venček z odpaľovaného cesta s chrumkavou 
krustou plnený praliné krémom z pečených 
lieskových orechov.

Svadba je výnimočný a nezabudnuteľný deň a preto 
aj dezerty ktoré ponúknete svojim hosťom majú byť 
výnimočné. Či už bude Vaša svadba menšia, len v 

kruhu najbližšej rodiny alebo plánujete veľkú štýlovú 
párty, dezerty ktoré pre Vás pripravíme skvele 

doplnia tému celej hostiny. Môžete si vybrať z ponuky 
našich koláčikov v klasickom prevedení, alebo Vám 
ich so štipkou glitteru,  plátkového zlata a kvetmi 

premeníme na štýlový dezert.  

Čerešničkou na torte bude tá Vaša svadobná, 
ktorá krásne doplní celý sladký bar. Tešíme sa na 

spoluprácu s Vami. (info na poslednej strane)

Maslová krustička naplnená slaným karamelom 
alebo lesným ovocím, zaliata ganážou z kvalitnej 
čokolády.

Cupcakes

1ks / 5 cm 1ks / 7 cm

MaxiMini

21€23,50€9ks 6ks

Korpus:
• Vanilkovo-citrónový
• Čokoládový

Krém:
• Čokoládový buttercream
• Malinový buttercream
• Maracujový buttercream



Maslová krustička naplnená slaným karamelom 
alebo lesným ovocím, zaliata ganážou z kvalitnej 
čokolády.

3,7,8Pavlove hniezdaSETSET

36€ 3,7,8Košíčky
20ks

SETSET

1 ks / 3 cm

Príchuť:
• Citrónový krém s meringue pusinkami
• Ganache z tmavej čokolády s  bobuľovou 
 redukciou
• Slaný krémový karamel a skaramelizované 
 oriešky
• Ganache z bielej čokolády s malinami 
 a kokosom 
• Grepový krém s citrusmi a bylinkami

3,7,8TartaletkySETSET

1ks / 20 g

1ks / 50 g

1ks / 80 g

1ks / 80 g

Maxi

Maxi

Mini

Mini

41€

26€

28€16ks

12ks

9ks

Dezert, ktorý má v sebe všetko. Je chrumkavý, 
vláčny, krémový, sladký, ale aj mierne kyselkavý. 
Hniezdo z pečených bielkov, naplnené jemným 
mascarpone a redukciou z lesného ovocia.

Príchute:
• Ganáž z tmavej čokolády s bobuľovou redukciou
• Slaný krémový karamel a skaramelizované 
 oriešky
• Ganáž z bielej čokolády s malinovou redukciou 
 a kokosom

23,50€9ks



Korpus:
• Čokoláda
• Lieskový orech
• Kokos

• Malina
• Slaný karamel
• Marakuja

Makrónky
9ks
16ks
20ks

Dezert z odpaľovaného cesta s chrumkavou 
krustičkou, plnený čokoládovým alebo vanilkovým 
krémom s čerstvými čučoriedkami a malinami.

31€ 1,3,7,8Choux (profiterolky)
12ks

SETSET

1 ks / 30 g

40€ 1,3,7,8Paris London
20ks

SETSET

1 ks / 30 g

1 ks / 30 g

1 ks / 30 g

1 ks / 30 g

Francúzky venček z odpaľovaného cesta 
s chrumkavou krustičkou a lahodným praliné 
krémom z lieskovcov, doplnený o osviežujúci 
lemon curd krém a malinový džem

DEZERTY V POHÁRIKOCH

Dezerty sú servírované v jednorazových pohárikoch 
z tvrdeného plastu s objemom 0,5dcl. Tiež ich môžeme 
pripraviť do Vašich sklenených pohárikov v rovnakom 

objeme, ktoré nám pred svadbou zabezpečíte. 

SETSET

38€ 3,7,8Zamatový čokoládový krém   
20ks

SETSET

15€
25€
31€

3,7,8



• Čokoláda

34€ 1,3,7,8Tiramisu
20ks

SETSET

38€ 3,7,8Tiramisu bezlepkové
20ks

SETSET

Príchuť:
• Jahoda
• Maracuja

25€

36€

25€

1,3,7,8

1,3,7,8

1,3,7,8,15

Brownies kocky s citrónovým 
krémom   

Švédske mandľové kocky 
z orechového korpusu 
s lahodným žĺtkovým krémom 
prevoňaným rumom

Brownies kocky s arašidovým 
krémom a skaramelizovanými 
arašidmi

CELÉ TORTY A MINI KOCKY 

500g

750g

500g

20ks

24ks

20ks

36€ 3,7,8Čokoládové kocky 
s malinovým buttercreamom 
a zdobením

750g
24ks

34€ 3,7Panna Cotta
20ks

SETSET

Príchuť:
• Lesné ovocie
• Vaječný likér



39€

39€

1,3,7,8

1,3,7,8

Svieži citrónový nepečený 
cheesecake 

Čokoládovo-čučoriedkový 
cheesecake 

1200g

1200g

42€

39€

39€

3,7

1,3,7,8

1,3,7,8

Čokoládová kráska               

Čokoládový tart s citrónovým 
krémom a meringue 
pusinkami

Čokoládový tart s čerstvými 
malinami a ganážou z horkej 
čokolády 

VÝNIMOČNÉ DEZERTY

1200g

1000g

1000g

29€ 3,7,8Maxi makronka plnená 
s krémom a čerstvým ovocím
10ks

SETSET

1 ks / 80 g

1,3,7,8Cupcake Deluxe s buttercreamom 
a zdobením s kvetmi alebo 
s makronkou

SETSET

MaxiMini

36€ 31€20ks 12ks

39€ 1,3,7,8Vanilkový cheesecake 
bohato nazdobený čerstvým 
sezónnym ovocím 

1700g



Nanukoláče Basic
8ks 

Nanukoláče Deluxe
8ks 

Diamantové srdcia
8ks 

20€

21€

29€

21€

3,7,8Makronkové lízatka na 
paličke s mašličkou
10ks

SETSET

1 ks / 20 g

1 ks / 40 g

1 ks / 40 g

1 ks / 50 g

1,3,7,8SETSET

Koláčiky na paličke obalené čokoládou 
s jednoduchým zdobením

10ks

1,3,7,8

1,3,7,8

SETSET

SETSET

Koláčiky na paličke s fondánovými ozdobami 
a s jedlým zlatom

Maslová sušienka s royal icingom alebo fondantom, 
ozdobená v téme Vašej svadby a možnosťou nápisu Vašich 
mien, iniciálov, alebo iných textov

od 22€ 1,3,7,8Personalizované keksíky      

12€

24€

3,7

3,7

Meringue ruže     
20ks

Meringue ruže zliepané 
krémom     
20ks

SETSET

SETSET

priemer 5 cm

priemer 5 cm

Cena individuálnaExtra Doplnky
• Jedlé zlato
• Glitter

• Fondánové ozdoby 
• Kvety 



Alergény: Naše dezerty obsahujú alergény ako lepok, mliečne výrobky, vajcia, 
orechy, arašidy a mak. Bezlepkové dezerty nie sú pripravované v osobitnej 
výrobni, preto nie sú vhodné pre celiatických pacientov. 
V prípade záujmu vám vieme pripraviť aj vegánske dezerty.

1 Obilniny, 2 kôrovce, 3 vajcia, 4 ryby, 5 arašidy, 6 sója, 7 mlieko, 8 orechy, 9 zeler,  
10 horčica, 11 sézam, 12 siričitany, 13 mak, 14 makkýše, 15 podzemnica olejná

Dôležitá súčasť Vašej svadby na ktorú netrpezlivo 
čakajú všetci hostia je svadobná torta.  Každý hosť 
sa chce nielen pokochať jej krásou ale hlavne 
potešiť svoje chuťové zmysly. My Vám  spojíme 
obidva atribúty dohromady a pripravíme tortu Vašich 
snov. 

Jej vizáž a príchute s Vami radi preberieme na 
osobnom stretnutí.

Máte záujem aby sme Vám dezerty doviezli našim 
chladiarenským autom? Zarezervujte si u nás túto 
možnosť v dostatočnom predstihu.
Možnosť dopravy je len v okolí Banskej Bystrice 
a Zvolena.

Chcete si Vaše dezerty naaranžovať sami no nemáte 
vhodné etažéry? Radi Vám ich zapožičiame.

Candy bar ktorý vyrazí Vašim hosťom dych a bude 
skutočnou ozdobou svadby. Áno, presne taký Vám 
naaranžujeme na mieru v téme Vašej svadby. Cena 
zahŕňa dopravu dezertov, celkový aranžmán candy 
baru a odvoz etžérov na druhý deň.

Svadobná torta

Doprava

Etažéry

Aranžovanie candy baru

6–8€ / porcia

od 30€

od 30€

od 150€

= Bezlepkové


