OFERTA
WYPIEKÓW
MUST BAKE

Zamówienia przyjmujemy

TORTY INDYWIDUALNE
Zamówienie na tort należy złożyć min.
tydzień wcześniej.
Dostawy:
wtorek i piątek

mustbake.pl

naturalne składniki
piękna forma
niezwykłe smaki

telefonicznie/sms +48 536 191 451

ul. Mysłowicka 20
81-550 Gdynia

+48 536 191 451
cukiernia@mustbake.pl

SERNIKI PIECZONE

cena brutto

waga*

rozmiar

Sernik New York

120 zł

2,5 kg

24 cm

Sernik Lawendowy

110 zł

2 kg

24 cm

Sernik Słony Karmel

120 zł

2,5 kg

24 cm

150 zł

3,2 kg

26 cm

125 zł

2 kg

24 cm

130 zł

1,7 kg

24 cm

CIASTA

cena brutto

waga*

rozmiar

Tarta Banofee

90 zł

2,5 kg

24 cm

Ciasto czekoladowe z borówkami

100 zł

1,7 kg

24 cm

Ciasto czekoladowe ze skórką pomarańczy

80 zł

1,7k g

24 cm

Ciasto z Żurawiną

90 zł

1,5 kg

24 cm

Klasyczna Szarlotka z tartym ciastem

120 zł

3,3 kg

36x24cm

Ciasto marchew-dynia-morela

105 zł

2,3 kg

24 cm

Malinowa chmurka

130 zł

3 kg

24 cm

Brownie klasyczne z malinami
klasyczne brownie czekoladowe lub z dodatkiem malin.

140 zł

pieczony w kąpieli wodnej klasyczny Cheesecake z nutą
cytrynową

pieczony sernik z białą czekoladą z naturalnym ekstraktem z lawendy

pieczony sernik karmelowy z solą morską

Sernik Pascha

tradycyjny sernik na zimno z bakaliami wykończony polewą czekoladową

Sernik Toblerone

sernik na zimno z białą czekoladą na bazie serka typu
philadeplphia

Sernik Oreo

sernik na zimno z białą czekoladą na bazie serka typu
philadeplphia. Wykończony polewą czekoladową.

ciasto na kruchym kakaowym spodzie z kajmakiem, bananami i kremem na bazie serka mascarpone

bezglutenowe ciasto czekoladowe z kremem z mascarpone i borówkami

bezglutenowe ciasto czekoladowe z kremem z mascarpone i skórka pomarańczy

bezglutenowe ciasto migdałowe daquase

z własnorecznie* przygotowywanymi jabłkami
*obieramy, kroimy, ścieramy, prażymy, pieczemy :)

wilgotne ciasto z bakaliami wykończone kremem z serka
typu philadelphia

ciasto z kruchym spodem, galaretką z malinami, kremem
z mascaprone, z bezową chmurką

#znamisieupiecze

SERNIKI NA ZIMNO

ul. Mysłowicka 20
81-550 Gdynia

+48 536 191 451
cukiernia@mustbake.pl

TARTY

cena brutto

waga*

rozmiar

Tarta z Białą Czekoladą z borówkami

90 zł

2,1 kg

24 cm

Tarta cherry pie

80 zł

1,9 kg

24 cm

WEGAŃSKIE

cena brutto

waga*

rozmiar

Banoffee Pie

90 zł

2,2 kg

24 cm

Nerkowiec malina

95 zł

2 kg

24 cm

Sernik Rocher

100 zł

1,8 kg

24 cm

TORTY BEZOWE

cena brutto

waga*

rozmiar

Tort bezowy mango-marakuja
krem na bazie serka mascarpone z żelką mango i
marakuji

130 zł

2,5 kg

30 cm

Tort bezowy z wiśniami
krem na bazie serka mascarpone z wiśniami

130 zł

2,5 kg

30 cm

krucha tarta wypełniona masą z białej czekolady z rumem
z kremem mascarpone

amerykański klasyk z wiśniami wykończony kratką z
kruchego ciasta

Ciasto na spodzie daktylowo-orzechowym z bananami i
kremem na bazie mleka kokosowego

Sernik na bazie nerkowców na spodzie z orzechow, moreli
i daktyli z polewą malinową

sernik czekoladowy z orzechami laskowymi na bazie
wegańskiego serka z dodatkiem śmietanki kokosowej i
gorzkiej czekolady

#znamisieupiecze

*Wagi są przybliżone, mogą delikatnie się różnić od podanych.

