
OFERTA

CATERING



Nazwa naszej cukierni pochodzi z języka hiszpańskiego 
i oznacza pragnienie, marzenie. Mamy nadzieję, że DESEO 

jest tym spełnieniem marzeń o pysznych, najwyższej jakości 
i pięknych deserach.

W najnowszej ofercie kateringowej postanowiliśmy połączyć to co 
uwielbiamy, czyli MINI desery, zaczerpnięte bezpośrednio z naszej 
oferty ciastek Petit Gateau. W połączeniu z bardziej swobodną i mniej 
zobowiązującą ofertą deserów typu FINGER FOOD i TO GO.

Na Wasze życzenie dostosujemy wszystkie akcesoria i zastawę do  
wymogów polityki zrównoważonego rozwoju. Na każdym etapie  
realizacji wszystkie decyzje i działania są podejmowane zgodnie  

z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Oferujemy dedykowanego opiekuna, firmowe personalizacje 
jak również indywidualne aranżacje zamówionych deserów. 

Nasze 7-letnie doświadczenie oraz profesjonalny zespół 
cukierników jest jednocześnie gwarancją wysokiej  

jakości i estetyki oferowanych smakołyków.
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MINI FRESAMORE
mus chantilly z wanilią Bourbon z Madagaskaru /  
kawałki truskawek / prażynka z  liofilizowaną truskawką / 
puszysty biszkopt / truskawkowy glacage

MINI COCO
ciasto parzone / krem chantilly kokosowy /  
pralina kokosowo – migdałowa / krem kokosowy

MINI PISTACHIO CHEESECAKE
kremowy sernik pistacjowy / polewa na bazie białej czekolady  
i pasty pistacjowej 100% z kawałkami pistacji /  
waniliowy ganache na bazie białej czekolady

DESEO CATERING MINI 
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MINI SUMMER
ciasto parzone z chrupiącą kruszonką / krem patissiere  
z wanilią Bourbon z Madagaskaru / marmolada malinowa /  
krem chantilly z dodatkiem wanilii 

MINI TESORO 
ganache z białej czekolady z pastą z orzecha laskowego /  
słona pralina z orzecha laskowego / polewa z wytrawnej  
czekolady z kawałkami orzecha laskowego

MINI BELLA 
mus malinowy / konfitura z malin z bergamotką /  

mini cheesecake waniliowy

MINI NIKARAGUA  
ganache z wytrawnej czekolady Nikaragua 70% /   

mus na bazie wytrawnej czekolady Nikaragua 70%/  
ciasto Moelleux na bazie wytrawnej czekolady  

Nikaragua 70%/ prażynka z nibsami

DESEO CATERING MINI 
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MINI CITRUS TART 
cytrusowy curd / crumble waniliowe / mini beziki

MINI NOCCIOLA  
mus orzechowy / krem karmelowy / 
pralina z orzecha laskowego / crumble waniliowe

PANNA COTTA  
Panna Cotta na bazie mascarpone /  

coulis malinowy

MINI AZIA   
mus z białej czekolady infuzowany imbirem 

i liśćmi limonki kaffir / coulis z marakuji, mango 
i calamansi z kawałkami świeżego ananasa

DESEO CATERING FINGER FOOD  
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DESER TIRAMISU
biszkopt savoiardi / syrop kawowy /  

mus kawowy z mascarpone

DESER CHOCO-CHERRY 
konfitura wiśniowa / biszkopt czekoladowy  
z syropem czekoladowym / mus czekoladowy

DESER EXOTIC 
biszkopt nasączony syropem tropikalnym / krem chantilly 

z wanilią Bourbon / żelka z owoców egzotycznych

DESEO CATERING TO GO

Desery TO GO mogą być dodatkowo 
personalizowane. Można na nich umieścić 
naklejkę z logo firmy lub wydarzenia.  
Te desery jako jedyne możemy dostarczać 
w formie zamrożonej.

D E S E R Y 

T O  G O
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DESEO x BUBBLEJOY 

to jeden z najpopular-
niejszych w Tajwanie napojów na 

bazie organicznej zielonej jaśminowej 
lub czarnej herbaty Assam. Tradycyjnie  

napój ten wzbogaca się różnorodnymi syro-
pami i dodatkami w postaci galaretek, tapioki  

lub kolorowego poppingu*.

Wszystkie składniki, na bazie których powstaje  
bubble tea od Bubble Joy, sprowadzane są bezpo-
średnio z Tajwanu i w 100% autentyczne. 

*Popping boba to kolorowy kawior smakowy  
powstający w  wyniku reakcji minerałów pocho-

dzenia naturalnego. Inne nazwy: Boba, Kulki  
do Bubbletea, Molekularny kawior.

B U B B L E T E A
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DESEO x BUBBLEJOY 

Aby stworzyć najbar-
dziej satysfakcjonujący 

napój można wybrać:

1.  Baza: zielona herbata jaśmi-
nowa lub czarna herbata assam.

2.  Syrop smakowy: biała brzo-
skwinia, guawa, kumkwat, kwiat 
czarnego bzu, fiołek z winogro-
nem, arbuz z limonką lub liczi.

3.  Galaretki: Winogronowa, 
ananasowa, truskawkowa, liczi, 
jabłkowa.

4.  Popping: liczi, truskawka, 
wiśnia, jagoda, mango lub 
marakuja.
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PATERY

Do ekspozycji zamówionych deserów 
można wykorzystać PATERY  
Z PRZEZROCZYSTEJ PLEKSI  
lub dębowe podesty o różnych rozmiarach.

Jedna patera mieści od 100 do 500 deserów. 

Dysponujemy trzema paterami.

Koszty wynajęcia są ustalane indywidualnie.

AKCESORIA
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PODESTY

Do ekspozycji zamówionych deserów 
można wykorzystać DĘBOWE PODESTY 
o różnych rozmiarach (niski, średni, wysoki)
lub patery z przezroczystej pleksi.

Jeden podest mieści 16 deserów. 

Dysponujemy dwunastoma podestami  
(pojemność 192 desery).

Koszty wynajęcia są ustalane indywidualnie.

AKCESORIA



ZAMÓWIENIA PROSZĘ KIEROWAĆ DO:

Manager sprzedaży 

Ewa Biernacka

Ewa.biernacka@deseopatisserie.com

+48 882 160 145

www.deseopatisserie.com

KONTAKT


