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Świętuj Boże Narodzenie 2022 z DESEO

DESEO Patisserie to butikowa cukiernia specjalizująca się w monoporcjach typu petit gateau, nowoczesnych tortach, ale również w 
kraftowych czekoladach bean-to-bar (produkowanych od ziarna kakaowca do tabliczki czekolady), autorskich czekoladowych 

przekąskach oraz orzechowych pastach, pralinach i kremach. Jesienią 2021 roku do naszej oferty dołączyła również kawa w ziarnach 
klasy Speciality – kawę tę wypalamy w naszej Pracowni na ul. Suwak 3 na warszawskim Mokotowie. Tam również powstają wszystkie 

nasze ciastka, torty i czekolady.

WYSOKA JAKOŚĆ 

Korzystamy z produktów wysokiej 
jakości zarówno polskich, jak 

i importowanych. Wiele produktów 
tworzymy sami, by być pewni ich 
jakości – pracujemy na własnej 

czekoladzie bean-to-bar 
(z niej również powstają nasze 

ciastka) oraz na własnych pastach 
orzechowych 100%.

KREATYWNOŚĆ

Estetyka wykonania jest dla nas 
równie ważna jak smak oraz 

zaskakujące połączenia składników 
– uwielbiamy zaskakiwać naszych

Gości i Klientów.

INNOWACYJNOŚĆ

Jesteśmy otwarci na innowacyjne 
rozwiązania i aktualne trendy. 

Częste podróże kulinarne po Europie 
i świecie sprawiają, 

że implementujemy to, 
co najlepsze w nowoczesnym 

cukiernictwie.

SEZONOWOŚĆ

Uwielbiamy świętować przeróżne 
okazje i zawsze znajdziecie u nas 

dedykowane propozycje na Święta 
Bożego Narodzenia, czy dni takie jak 

Halloween, Walentynki, 
czy Dzień Matki.

DESEO Patisserie & Chocolaterie
to:



W TYM ROKU NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA PRZYGOTOWALIŚMY

Ręcznie malowane
bombki czekoladowe

Torty, keksy i 
pierniki

Świąteczne czekolady 
bean-to-bar

Dedykowane
świąteczne monoporcje 

Zestawy
prezentowe

Świąteczne czekolady z 
nadzieniem



ŚWIĄTECZNE 
ZESTAWY 

PREZENTOWE



▪ Na tegoroczne Święta Bożego Narodzenia przygotowaliśmy szeroką ofertę zestawów prezentowych.

▪ W prezentacji znajduje się kilka gotowych skomponowanych propozycji zestawów świątecznych.

▪ To jednak tylko propozycja – każdy nasz Gość / Klient może stworzyć zestaw według własnych potrzeb i z
wybranych przez siebie produktów.

▪ W zestawach znajdziecie Państwo przede wszystkim nasze produkty czekoladowe (tabliczki czekolady
bean-to-bar, czekoladowe Clusters czy też czekoladowe dropsy w słoiczkach) oraz orzechowe (pasty
100%, praliny, kremy oraz orzechy). Istnieje również możliwość przygotowania zestawu z kawą
Speciality.

▪ Do świątecznych zestawów można również dołączyć wysokiej jakości alkohol – w tym roku postawiliśmy
na wyjątkową selekcję z krajów takich jak Włochy, Francja, Hiszpania czy Węgry.

▪ Wszystkie zestawy pakujemy w kraftowe opakowania – produkty ułożone są na estetycznych wiórkach
oraz przykryte delikatną bibułką. Nasze klasyczne, kraftowe pudełka na święta Bożego Narodzenia
można wybrać w wersji klasycznej lub ze świąteczną owijką – istnieje również możliwość dodania
naklejki z logotypem Klienta. (*produkcja naklejki po stronie Klienta).

ŚWIĄTECZNE ZESTAWY PREZENTOWE



Zestawy świąteczne DESEO 2022

Nasze zestawy prezentowe DESEO są kompletowane tylko z najwyższej 
jakości ręcznie produkowanych czekolad, przekąsek orzechowych czy 

świeżo wypalanej kawy Speciality. Czekolady i kremy powstają w naszej 
pracowni od samego ziarna kakaowca.

Sam wybierz które pyszności wejdą do Twojego zestawu!



NASZE PROPOZYCJE: 

80 złZestaw 1 (3 el.)
 Christmas Orange Dark Chocolate Indie 70% / Kawa DESEO 
Speciality 250g / Masło z orzechów arachidowych 200g /

Zestaw 2  (4 el.) 105 zł 
Christmas Orange Dark Chocolate Indie 70% / Czekolada Pecan & 
Cinnamon Crunchy / Clusters Arachidowe / Krem Czekolada & Orzech 
Laskowy / 

115zł 
Zestaw 3  (4 el.)
Kawa DESEO Speciality 250g / Czekolada JOY Mleczna Nikaragua 45% z 
czarną porzeczką / Czekolada Premium Dominikana 52% / Clusters 
Migdał & Kokos /

* zdjęcie przykładowego zestawu

Zestawy świąteczne DESEO 2022

Ceny netto:



NASZE PROPOZYCJE: 

Zestaw 5             180zł

 Czekolada Premium Dominikana 52% / Krem czekolada & orzech laskowy 
200g / Pasta Pistacjowa 100% / Czekolada Pecan & Cinnamon Crunchy / 
Orzechy laskowe prażone 250g / Pistacje Prażone 250g

Zestaw 6           (7 el.) 185zł

 Krem Pistachio Crunchy / Czekolada JOY Malinowa / Czekolada Premium 
Dominikana 52% z karmelem i solą / Clusters Arachidowe / Pasta z 
orzechów laskowych 100% / Masło z orzechów arachidowych 200g / 
Orzechy laskowe prażone 250g /

Zestaw 4 (5 el.)           130zł
Czekolada JOY Togo 42% z kawą / Christmas Orange Dark Chocolate Indie 
70% / Clusters Pistacja & Crumble Waniliowe / Kawa DESEO Speciality 
250g / Masło z orzechów arachidowych 200g /

(6 el.)

Zestawy świąteczne DESEO 2022

Ceny netto:



NASZE PROPOZYCJE: 

Zestaw 7  (5 el.)                         185zł / 
Clusters Pistacja & Crumble waniliowe / Pasta Pistacjowa 100% / Pistacje 
prażone 250g / Czekolada JOY Pistachio Crunchy / Krem Pistachio Crunchy

Zestaw 8   (7 el.)                          235zł / 
Krem Czekolada & Orzech laskowy / Czekolada Premium Nikaragua 70% z 
ziarnem kakaowca / Czekolada Christmas Gignerbread / Kawa DESEO 
Speciality 250g / Clusters Pistacja & Crumble Waniliowe / Krem Arachidowy 
Crunchy / Pistacje prażone 250g /

Zestawy świąteczne DESEO 2022

Ceny netto:



STWÓRZ SWÓJ ZESTAW 
Z WYBRANYCH PRODUKTÓW

kawa pasty, kremy i praliny orzechowe czekoladowe dropsy 
bean-to-bar 

czekoladowe clusters czekolady bean-to-bar z linii 
Premium i JOY

czekolady z serii 
Christmas

DESEO Neapolitanki Wino DESEO keksy DESEO 
Christmas 

Tree



28,45zł

STWÓRZ WŁASNY ZESTAW:
WYBIERZ CZEKOLADĘ

▪ Czekolada bean-to-bar to czekolada produkowana od ziarna kakaowca do tabliczki. Oznacza to, że DESEO CRAFT CHOCOLATE, produkując
czekolady bean-to-bar, ma pełną kontrolę nad całym procesem produkcji – od wyboru kraju, plantacji oraz konkretnego ziarna kakaowca
przez cały proces prażenia (roastowania) ziaren, miażdżenia, mielenia, konszowania, dodawania inkluzji aż do powstania finalnej tabliczki.
Produkcja czekolady bean-to-bar to wieloetapowy i długotrwały proces, ale efekty są niesamowite!

▪ Czekolady bean-to-bar wyróżnia wyjątkowy smak, pełen różnorodnych nut smakowych. Dodatkowo nasze czekolady pięknie się prezentują –
tabliczki zdobi grafika z ziarnem kakaowca, a wszystkie zapakowane są tak, że otwieranie opakowania to jak otwieranie prezentu czy
ciekawej książki.

Do zestawów prezentowych można wybrać następujące czekolady :

1. Czekolada wytrawna Nikaragua 70%

2. Czekolada mleczna Dominikana 52%

3. Czekolada wytrawna Nikaragua 70%  z kruszonym ziarnem

kakaowca

Czekolady bean-to-bar z linii Premium – idealne na prezent!

1. 2. 3. 4. 5.

4. Czekolada mleczna Dominikana 52 % z karmelizowanymi

orzechami pekan

5. Czekolada mleczna Dominikana 52% z karmelem i solą

6. Czekolada wytrawna Indie 70%

6.

netto



STWÓRZ WŁASNY ZESTAW:
WYBIERZ CZEKOLADĘ

▪ Nowa linia czekolad bean-to-bar, która powstała z myślą o tych, którzy poza wyraźnymi nutami smakowymi ziaren kakaowca,
kochają też zabawę smakiem, podróże oraz oryginalne połączenia smakowe. Linia czekolad JOY to czekolady bardziej
przystępne cenowo, w bardziej kolorowych, codziennych opakowaniach, ale podobnie jak te z linii Premium produkowane
przez nas od zera w naszej Pracowni.

▪ Jak sama nazwa wskazuje, dominują tutaj czekolady z ciekawymi dodatkami, inspirowane podróżami – zarówno tymi dalekimi,
jak i bliskimi. Czekolady te zostały stworzone z taką samą starannością jak nasze czekolady linii Premium
- proces tworzenia i wylewania tabliczek wygląda identycznie.

Do zestawów prezentowych można wybrać następujące smaki czekolad:

1. Czekolada wytrawna Meksyk 70%
2. Czekolada Malinowa
3. Czekolada Matcha Uji Intense z japońską zieloną herbatą matcha
4. Czekolada Pistachio Crunchy - 22zł brutto
5. Czekolada mleczna Nikaragua 45% z liofilizowaną czarną

porzeczką
6. Czekolada mleczna Togo 42% z kawą - NOWOŚĆ!
7. Czekolada Pecan & Cinnamon Crunchy - NOWOŚĆ!

14,63 zł

Czekolady bean-to-bar z linii JOY – zabawa smakiem!

1 2 3 4 5 6 7

netto



STWÓRZ WŁASNY ZESTAW:
WYBIERZ CZEKOLADĘ

Święta to czas wyjątkowy, który każdemu z nas kojarzy się z cudownymi 
smakami, pełnymi ciepła i aromatów.
Znajdziecie u nas nie tylko świąteczne ciastka, torty czy keksy, ale w niemal 
każdej kategorii produktów zaplanowaliśmy świąteczną edycję limitowaną. W 
przypadku czekolad świąteczny jest nie tylko smak, ale również opakowanie.

Do zestawów prezentowych polecamy świąteczne czekolady bean-to-bar: 

EDYCJA LIMITOWANA:

1. Christmas Gingerbread Chocolate

– na bazie czekolady wytrawnej Meksyk 70% oraz
świątecznych przypraw

2. Christmas Orange Dark Chocolate
- na bazie czekolady wytrawnej Indie 70% oraz
kandyzowanej skórki pomarańczowej

1 2

17,88 zł
netto



STWÓRZ WŁASNY ZESTAW: 
WYBIERZ CZEKOLADĘ

Zestaw neapolitanek DESEO CRAFT CHOCOLATE SETS to staranny wybór  
czekolad bean - to - bar.  Zestaw DESEO JOY SET to zabawa smakiem i 
eksperymentowania, natomiast zestaw DESEO PREMIUM to możliwość 
delektowania się niuansami wytrawnych czekolad.

Polecamy zestawy napolitanek DESEO  bean-to-bar:  EDYCJA LIMITOWANA:

1. DESEO JOY SET:
- czekolada malinowa
- matcha Uji Intense
- czekolada Togo 42% z kawą
- czekolada Nikaragua 45%

2. DESEO PREMIUM SET:
- czekolada Indie 70%
- czekolada Madagaskar 70%
- czekolada Meksyk 70%
- czekolada Nikaragua 70%

OPAKOWANIE MOŻNA PERSONALIZOWAĆ LOGO FIRMY (np. naklejką z logo lub wstążką)

50 zł 
netto



STWÓRZ WŁASNY ZESTAW:
WYBIERZ DROPSY CZEKOLADOWE

▪ Dropsy czekoladowe powstają z naszej czekolady bean-to-bar, czyli podobnie jak tabliczki są tworzone
przez nas od ziarna kakaowca. Do produkcji wykorzystujemy ziarna, które sprowadzamy z wybranych
przez nas plantacji z całego świata. Warto sprawdzić, jak różni się smak czekolady wytrawnej 70% na
bazie kakaowca pochodzącego z Indii od tej na bazie kakaowca z Nikaragui czy Madagaskaru.

▪ Dropsy można wykorzystać do przygotowania deseru, polewy, gorącej czekolady lub jeść prosto ze
słoiczka.

Do zestawów prezentowych przygotowaliśmy 6 propozycji dropsów czekoladowych w słoiczkach 200g*:

1. Dropsy czekoladowe Dominikana 52% - czekolada mleczna
2. Dropsy czekoladowe Nikaragua 45% - czekolada mleczna
3. Dropsy czekoladowe Nikaragua 70% - czekolada wytrawna
4. Dropsy czekoladowe Indie 70% - czekolada wytrawna
5. Dropsy czekoladowe Madagaskar 70% - czekolada wytrawna
6. Dropsy czekoladowe biała czekolada - również produkowane przez nas od zera na bazie masła kakaowego, mleka i cukru

* W ofercie posiadamy również dropsy czekoladowe w kraftowych torbach o pojemności 0,5 kg oraz 1 kg. 32,52 zł

1 2 3 4 5 6

Dropsy czekoladowe bean-to-bar w słoiczkach

netto



STWÓRZ WŁASNY ZESTAW:
WYBIERZ ULUBIONY SMAK CLUSTERS

Chocolate Clusters to małe czekoladowe przekąski z dużą ilością bakalii, orzechów, chrupiących
prażynek czy waniliowego crumble. Można je zabrać ze sobą i chrupać WSZĘDZIE
– w domu, w pracy, na spacerze lub w samochodzie. W sam raz dla dorosłych, ale również dla
dzieci. Świetne na prezent dla KAŻDEGO! Jeden z ulubionych produktów naszych Klientów. W
świątecznej ofercie znajdziecie Państwo 6 smaków:

1. CHOCOLATE CLUSTERS pistacja & crumble waniliowe – HIT!

2. CHOCOLATE CLUSTERS biała czekolada / kokos / migdał

3. CHOCOLATE CLUSTERS czekolada Gold & prażone orzechy arachidowe

4. CHOCOLATE CLUSTERS czekolada malinowa

1 2 3 4

zależy od rodzaju

29-35zł
torebka 140 g

Czekoladowe Clusters – totalnie uzależniająca przekąska!

netto



STWÓRZ WŁASNY ZESTAW:
WYBIERZ PASTĘ, PRALINĘ LUB KREM

▪ Bardzo popularnym elementem naszych zestawów prezentowych są słoiczki z pastami czy kremami.
▪ Nasze pasty orzechowe 100% swój niesamowity smak oraz jedwabistą konsystencję zawdzięczają

odpowiedniemu prażeniu orzechów oraz użyciu młyna kulowego. Świetne do wykorzystania podczas
pieczenia, przygotowywania deserów, naleśników, owsianek czy smoothies.

▪ Praliny orzechowe to nasze autorskie przepisy. Na co dzień używamy ich jako jeden ze składników
naszych ciastek – np. Tesoro lub Pecan Bomb. Idealnie sprawdzają się jako dodatek do domowych
deserów, jaglanki czy owsianki.

1. Pasta pistacjowa 100% - 200g - 43zł
2. Pasta z orzechów laskowych 100 % - 200g - 21zł
3. Masło z orzechów arachidowych 100 % - 200g - 19zł
4. Krem pistacjowy Crunchy - 200g - 49zł
5. Krem z orzechów arachidowych Crunchy– 250 g - 35zł
6. Krem czekolada / orzechy laskowe - 200g - 39zł
7. Pralina z orzechów laskowych - 300g - 35zł

Pasty, praliny orzechowe, kremy 

1 2 3 4 5 6 7

Ceny podane netto



STWÓRZ WŁASNY ZESTAW:
WYBIERZ KAWĘ

▪ Brazylia Fazenda Cerrado Grande to kawa uprawiana w przepięknym Campo Das Vertentes,
mezoregionie brazylijskiego stanu Minas Gerais.

▪ Farma Cerrado Grande jest prowadzona przez Raquel Ribeiro Aquiar. Wcześniej farma należała
do jej ojca, Ronaldo. Raquel zaczęła pracę na farmie zaraz po skończeniu studiów. Obecnie
wysoka jakość ziaren jest owocem jej pracy oraz wsparcia całej rodziny. Raquel ma nadzieję, że
jej dzieci pokochają kawę tak bardzo jak ona.

▪ Brazylia Fazenda Cerrado Grande to kwintesencja brazylijskiej kawy jakości speciality! Jesteśmy
z niej bardzo dumni!

▪ Speciality Coffee to termin określający kawę najwyższej jakości. Każdej kawie można nadać
ocenę w przedziale od 1 do 100 punktów. Ziarna, które uzyskały minimum 80 punktów, są
określane właśnie jako speciality coffee.

39,83zł
250g 72,35zł

Kawa ziarnista klasy Speciality – Brazylia Fazenda Cerrado Grande

netto
netto

netto

500g



STWÓRZ WŁASNY ZESTAW:
WYBIERZ ULUBIONE WINO

▪ Do zestawu można dobrać ciekawy alkohol wysokiej jakości.
▪ W tym roku w ofercie selekcja wyjątkowych win najwyższej jakości
▪ Oferta win jest o wiele szersza, zapraszamy do induwidualnych

wycen.

piękny design, intensywny, aromatyczny bukiet i 
rozgrzewający charakter - to świetny wybór do 
zestawu, zwłaszcza polecamy do Christmas Orange 
Dark Chocolate

Klasyczny wybór na elegancki prezent, wystarczy 
dobrać jeden dodatek i zestaw gotowy! Polecamy do 
Zestawu Neapolitanek JOY!

Mazzei 'Villa Marcello' Prosecco DOC Brut  53 zł

Corte Lavel Valpolicella Superiore Ripasso 82 zł

To wino uwodzi aromatem czerwonych owoców i 
cytrusów. Jego nowoczesny design i ekologiczna 
produkcja trafi do najbardziej wymagających 
winomaniaków. Świetniy konpan do Czekolady JOY 
Malinowej.

Heinrich 'Naked' Rose ECO 56 zł

Gwarantujemy identyczne ceny jak w 
Mielżyński Wine Spirits Specialities!

cena netto:



CZEKOLADOWE 
BOMBKI



▪ Zestaw niesamowitych ręcznie malowanych czekoladowych bombek.
▪ W każdym zestawie znajdują się 3 czekoladowe bombki, które różnią się zarówno dekoracją,

jak i smakiem wnętrza.
▪ Wszystkie bombki wykonane są z czekolady bean-to-bar, produkowanej w naszej Pracowni

od ziarna kakaowca do czekolady. Bombki dekorowane są ręcznie przez naszych Cukierników.
▪ Bombki pakujemy w świąteczne pudełko - istnieje możliwość dodania brandingu na opakowaniu.
▪ Dostępne są 3 wersje kolorystyczne zestawów:

Złote Święta

115 zł

ZESTAW CZEKOLADOWYCH BOMBEK

CENA

netto



BOMBKA PISTACJA 

biała czekolada, gianduja pistacjowa i 
prażone pistacje

BOMBKA ORZECH LASKOWY

czekolada wytrawna Togo 60%, pralina z 
orzecha laskowego

i migdałów, orzechy laskowe w karmelu

BOMBKA ORZECHY PEKAN & CYNAMON

czekolada mleczna Togo 42% lub 
czekolada Gold, chrupiąca gianduja 

pekan z cynamonem, prażone orzechy 
pekan

W KAŻDYM ZESTAWIE ZNAJDZIESZ 3 SMAKI…



MONOPORCJE 
CIASTKA 

PETIT GATEAU



▪ Od 2016 roku Czapka Świętego Mikołaja to nasz grudniowy hit!To idealny
podarunek na Mikołajki oraz cudowna, jadalna dekoracja na świąteczny
stół – deser w kształcie czapy Mikołaja. Zachwyca i dzieci i dorosłych! W
tym roku w nowej, jeszcze pyszniejszej odsłonie smakowej

▪ Smak: mus z mlecznej czekolady / karmel cynamonowy / galaretka ze 
świeżą gruszką / chrupiąca prażynka z orzecha laskowego / biszkopt z 
kawałkami giandui i gruszką w syropie

▪ Rudolf to hit z 2020 i nie wyobrażamy sobie już świąt bez niego! Nasz 
Renifer ma ręcznie robione czekoladowe rogi! Już sam zapach ciastka 
przywodzi na myśl Święta!

▪ Smak: mus marcepanowy / piernik staropolski nasączony syropem 
pomarańczowym, przekładany konfiturą z suszonych śliwek i ganache na 
bazie mlecznej czekolady / czekoladowe rogi z czekolady bean-to-bar

35zł

SANTA CAP

RUDOLF

 35zł

CENA

CENA

netto

netto



▪ Santa Poppy to nasza, totalnie zaskakująca, wersja tradycyjnego…
makowca! ☺ Jest z nami co roku na święta i ma swoich wiernych
Fanów. Mus makowy jest delikatny, a zarazem zaskakujący.

▪ Smak: mus makowy z mascarpone i amaretto / galaretka śliwkowa  /
biszkopt czekoladowy z marcepanem i śliwką

▪ Jest z nami na co dzień i co miesiąc jest bestsellerem!
Na świąteczny stół pasuje idealnie – w końcu sernik to klasyka, a ten
wygląda jak choinka przyprószona śniegiem.

▪ Smak: kremowy sernik pistacjowy / polewa czekoladowo-pistacjowa z
kawałkami pistacji / maślane kruche z kawałkami pistacji / waniliowy
ganache na bazie białej czekolady

SANTA POPPY

PISTACHIO CHEESECAKE

 35zł

CENA

 35zł

CENA

netto

netto



TORTY
KEKSY I 

PIERNIKI



DESEO PIERNIK 

▪ Tegoroczna premiera i idealna propozycja dla tych którzy
marzą o tradycyjnych smakach przy swoim świątecznym
stole

▪ Bardzo eleganckie i nowoczesne wydanie z  wyjątkową
dekoracją z czekolady.

▪ Korzenny piernik z wytrawną czekoladą / marmolada
śliwkowa / czekoladowy ganache ze śliwką w rumie / polewa
na bazie wytrawnej czekolady

▪ Waga: ok. 800 g

Ciasto dostępne wyłącznie na zamówienie.

120 zł

* Keksy pakowane są w eleganckie opakowania z życzeniami i logotypem
DESEO na świątecznej owijce. Możliwość dołożenia również logo Klienta.

CENA

netto



KEKS KARMEL & ORZECHY LASKOWE

▪ Keks Karmel & Orzechy Laskowe to propozycja mniej typowa,
a zarazem łącząca w sobie smaki, które kochają niemal wszyscy
– mleczną czekoladę, orzechy laskowe i uzależniający karmel.

▪ To jednak nie wszystko! Syrop z ziaren tonka sprawia, że keks
jest przyjemnie wilgotny, a jego smak ciężko porównać z
czymkolwiek innym.

▪ keks orzechowy z kawałkami orzechów laskowych, nasączony
syropem z ziaren tonka / karmel tonka / polewa z mlecznej
czekolady z dodatkiem orzechów laskowych

▪ Waga: ok. 800 g

Ciasto dostępne wyłącznie na zamówienie.

* Keksy pakowane są w eleganckie opakowania z życzeniami i logotypem
DESEO na świątecznej owijce. Możliwość dołożenia również logo Klienta

 120 zł

CENA

netto



KEKS ORZECHY PEKAN & KAWA

▪ Zeszłoroczny bestseller! Wyjątkowe połączenie orzechów
pekan oraz kawowego, aksamitnego ganache.

▪ Maślany keks na bazie prażonych orzechów pekan / ganache
na bazie czekolady karmelowej Gold i kawy / prażone orzechy
pekan / polewa na bazie czekolady Gold z praliną z orzechów
pekan oraz chrupiącymi prażynkami / świąteczny piernik jako
dekoracja

▪ Waga: ok. 800 g

Ciasto dostępne wyłącznie na zamówienie.

140 zł

* Keksy pakowane są w eleganckie opakowania z życzeniami i logotypem
DESEO na świątecznej owijce. Możliwość dołożenia również logo Klienta

CENA

netto



PIERNIK CZEKOLADOWY MEKSYK 70%
Ciasto dostępne wyłącznie na zamówienie.

▪ Tegoroczna nowość którą doskonale odnajdzie się w
prezentach wysyłanych pocztą czy kurierem!

▪ Czekoladowy piernik przełożony marmoladą morelową,
chrupiąca prażynka, ganache i polewa czekoladowa na bazie
naszej bean to barowej czekolady Meksyk 70%.

▪ Waga: ok. 350 g

CENA

70 zł

Pudełko można 
personalizować 
wstążką lub naklejką z 
logo firmy!

netto



CENA

280 zł

TORT SANTA CAP
Tort dostępny wyłącznie na zamówienie.

▪ Tort Santa Cap pod względem smaku to większa wersja naszej
czapki Świętego Mikołaja: mus z mlecznej czekolady / karmel
cynamonowy / galaretka ze świeżą gruszką / chrupiąca
prażynka z orzecha laskowego / biszkopt z kawałkami giandui
i gruszką w syropie

▪ W tym roku w przepięknej, perłowo - białej wersji
kolorystycznej.

▪ Po rozkrojeniu ujawnia swoje aromatyczne świąteczne
wnętrze.

▪ Idealny na 8 – 12 osób.
netto



TORT SANTA POPPY 
Tort dostępny wyłącznie na zamówienie.

TORT RUDOLF

▪ Tort Rudolf to totalnie świąteczny smak - mus marcepanowy /
piernik staropolski nasączony syropem pomarańczowym,
przekładany konfiturą z suszonych śliwek i ganache na bazie
mlecznej czekolady / mleczna czekolada z dodatkiem pailleté 
feuilletine. Ten sam smak znajdziecie w monoporcji Rudolf.

▪ Podobnie jak przy torcie Santa Cap, tu również postawiliśmy
na świąteczną dekorację oraz czerwień i biel.

▪ W sam raz na 8- 12 osób.

Tort dostępny wyłącznie na zamówienie.

• Pierwszy raz w ofercie nasze makowe Santa Poppy w 
wersji XL. Nadaliśmy mu formę przepięknego wieńca 
Udekorowaliśmy go błyszczącymi bombkami z 
czekolady.

• Z pewnością ożywi swoim wyglądem każdy świąteczny 
stół i przyniesie wiele radości.

• Smak: mus makowy z mascarpone i amaretto /galaretka 
śliwkowa  / biszkopt czekoladowy z marcepanem i śliwką 

 300 zł

CENA

 280 zł

CENA

netto

netto



Zapraszamy do kontaktu w sprawie oferty świątecznej!

Natalia Sitarska
Natalia.sitarska@deseopatisserie.com

Tel. 504 021 280

Ceny podane w katalogu są cenami netto.

mailto:Natalia.sitarska@deseopatisserie.com
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