ul. Mysłowicka 20
Gdynia 81-550

+48 536 191 451
cukiernia@mustbake.pl

cena brutto

przybliżona
waga*

rozmiar

60 zł/szt

700 g

25 cm

120 zł/szt

2 kg

24 cm

80 zł/szt

1,2 kg

18cm

PIERNIK STAROPOLSKI
Tradycyjny piernik dojrzewający, z konfiturą morelową z
dodatkiem pomarańczy. Oblany czekoladą.

75 zł/szt

900 g

19x9 cm

PIERNIK WEGAŃSKI
Ciasto piernikowe z bakaliami, przekładane wegańskim
kremem patissiere, na mleku owsianym.

90 zł/szt

1,5 kg

24 cm

KEKS ŚWIĄTECZNY
Tradycyjne i aromatyczne ciasto pełne bakalii, z dodatkiem
rumu, brandy i marcepanu.

50 zł/szt

700 g

13x9 cm

ORZECHOWIEC KARMELOWY
Ciasto z bezy orzechowej, przełożone pyszną masą
dulce de leche i musem karmelowym.

110 zł/szt

1,7 kg

24 cm

BABKA Z BIAŁYM MAKIEM
Maślana babka z majonezem, wypieczona w okrągłej
formie, udekorowana polewą z białej czekolady,
karmelizowanymi orzechami.

90 zł/szt

1,5kg

20 cm

SERNIK WIEDEŃSKI Z KONFITURĄ
MORELOWO-MANDARYNKOWĄ
Tradycyjny sernik śmietankowy z dużą ilością jaj, wzbogacony likierem Cointreau, udekorowany konfiturą
morelowo-mandarynkową Kalamondin

120 zł/szt

1,65 kg

24 cm

SERNIK Z RICOTTY I ORZECHÓW LASKOWYCH
Puszysty sernik, pieczony na bazie serka ricotta z
dodatkiem orzechów laskowych i czekolady. Udekorowany
polewą czekoladową.

135zł/szt

1,6 kg

24 cm

180zł/szt

1,9 kg

24 cm

120 zł/szt

1,1 kg

18 cm

MAKOWIEC STAROPOLSKI
Tradycyjny makowiec zawijany na krucho-drożdżowym
cieście, z dużą ilością bakalii, marcepanu i amaretto.
MAKOWIEC JAPOŃSKI
Wilgotny makowiec z bakaliami i jabłkami na kruchym maślanym spodzie, wypiekany w okrągłej blaszce.

SERNIK Z BIAŁĄ CZEKOLADĄ, ANYŻEM i GOŹDZIKAMI
Wyjątkowy sernik świąteczny, na bazie serków Almette,
białej czekolady i śmietanki.
TORT MAKOWY Z KREMEM KAWOWYM I WIŚNIAMI
Wilgotny biszkopt makowy, przełożony kremem mascarpone
na bazie białej czekolady oraz konfitury wiśniowej

220 zł/szt

ok.2 kg

20 cm

Urzejmie prosimy o składanie zamówień na święta najpóxniej do 17 grudnia, lub wcześniej.
Zamówienia prosimy składać osobiscie w sklepie, poprzez sklep internetowy, telefonicznie, oraz poprzez pocztę email.
Odbiór zamówionych wypieków:
23 grudnia - w godz. 12-19
24 grudnia - w godz. 8-12
Możliwy jest również dowóz do domu po wcześniejszym opłaceniu zamówienia.
* Waga ciast jest przybliżona i może nieznacznie róznić sie od podanej, zarówno w górę

#znamisieupiecze

OFERTA ŚWIĄTECZNA

