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Jesteśmy Firmą rodzinną. Olbrzymią wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób  
i z czego powstają nasze wyroby cukiernicze. W naszej cukierni wykwalifikowani 
cukiernicy tworzą niejednokrotnie istne dzieła sztuki, które następnie goszczą  
na Waszych stołach. To dla nas zaszczyt i powód do dumy. Dziękujemy za zaufanie!

Witaj!
Katalog ten ma przybliżyć naszym Klientom ofertę tortów, ciast, deserów 
i innych wyrobów cukierniczych, które przygotowujemy. Mamy nadzieję,  
że ich zamawianie będzie teraz jeszcze łatwiejsze!
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Witaj

Spis treści

Cukiernia Białecki

Oferta

Torty

Desery

Ciasta

Słodkie stoły

Realizacje

1

2

3

4

5

7

8

11

13Torty, ciasta, desery oraz słodkie stoły 
na wszelkie okazje: wesela, chrzciny, 
komunie, urodziny i jubileusze.  
Albo po prostu na spotkanie z bliskimi 
lub spokojne popołudnie... Cukiernia 
Białecki - mamy słodki akcent na każdą 
z tych chwil!
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Dlaczego my?
Jesteśmy firmą rodzinną, a nasze wyroby 
cukiernicze powstają na bazie naturalnych 
produktów. Do ich przygotowania używamy 
prawdziwego masła, jaj kurzych, mąki -  
tak jak kiedyś piekło się ciasta. 

Tradycyjne przepisy są nieodłącznym elemen-
tem naszej cukierni.

To nas niewątpliwie wyróżnia na tle innych.  

Marcin

Cukiernik

Caboreptatio omnis num exceatur as 

inturio quaspit reperumque as as et 

moluptae nistiore, od minulpa quis 

eiur, quibusti moloricabor mint eos.
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Oferta

W naszej ofercie wyrobów cukierniczych znajdują się torty na zamówienie 
na różne okazje – wesela, urodziny, chrzciny, komunie. Wykonujemy torty  
dla dorosłych oraz dzieci. Każdy wyrób wykonywany jest z uwzględnieniem  
najdrobniejszych szczegółów. Staramy się spełnić oczekiwania Klientów, 
dlatego wykonujemy torty na zamówienie w rożnych kształtach i wielkościach.  
Pomagamy w doborze smaku oraz kompozycji. 

Nasze torty okolicznościowe, ciasta, desery oraz słodkie stoły cieszą się dużą 
popularnością. Zachwycają klientów nie tylko wyśmienitym smakiem, ale także 
doskonale prezentują się pod względem wizualnym. Nie zwlekaj, już teraz zapoznaj 
się z naszym katalogiem tortów na zamówienie.

Torty Ciasta

Zamów onlineDesery

Możesz dowolnie spersonalizować swój 
tort, wybierając jego rodzaj, kształt, 
wielkość, smak czy rozmiar. Będzie idealny 
w smaku i doskonale dobrany do rodzaju 
uroczystości. Otrzymasz dokładnie taki 
tort, jaki sobie wymarzysz i jakiego 
oczekujesz.  

Szeroki asortyment ciast, jaki oferujemy,  
umożliwi wybór tych najlepszych dla Ciebie. 
Czekoladowe, owocowe, orzechowe, nasz 
sztandarowy sernik babuni czy przekłdane 
pyszne rolady, tarty jogurtowe i inne - 
na pewno dobierzesz idealny smak na 
swoją uroczystość.

Nasze torty zamówisz wygodnie z domu. 
Skorzystaj z konfiguratora dostępnego na 
stronie:

www.cukierniabialecki.pl 

Naszymi deserami doskonale uzupełnisz 
słodki stół. W ofercie mamy deserki 
owocowe w kubeczkach, pięknie 
udekorowane, z możliwością zamówienia 
dekoracji dopacowanej do Twojej 
uroczystości. Proponujemy też babeczki 
owocowe, tartaletki, kule rumowe,  
muffinki i wiele innych. To będzie 
doskonałe, słodkie uzupełnienie całości.
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Dla swoich Klientów Cukiernia Białecki ma w swojej ofercie niepowtarzalne torty 
okolicznościowe, między innymi ślubne, komunijne i na Chrzest. Ulubiony smak 
wybrać można spośród wielu dostępnych wariantów z naszej oferty – nie zabranie 
propozycji owocowych, a także ciast klasycznych, orzechowych, czekoladowych  
i z adwokatem.

Torty

Nie wiadomo dokładnie, skąd wywodzi się tradycja pieczenia warstwowych ciast 
przekładanych kremem. Umownie przyjmuje się jednak, że ich ojczyzną są renesansowe 
Włochy. Widowiskowy wygląd i bogactwo smaku sprawiają, że torty zazwyczaj 
uświetniają imprezy urodzinowe, przyjęcia weselne i inne ważne okazje w naszym życiu. 
W dobrym tonie jest skosztowanie tortu - nawet osoby dbające o figurę powinny 
poczęstować się chociaż jednym, symbolicznym kawałkiem - traktowane jest to bowiem 
jako dobra wróżba.
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Wybierz rodzaj
Na jaką okoliczność potrzebujesz 
tort?

Wybierz kształt 
Jaki kształt będzie najlepszy?

Jaki rozmiar?
Dla ilu osób przewidujesz 
uroczystość?

Jaki smak? 
Jaki jest Twój ulubiony smak?

Dekoracje
Czym ozdabiamy tort?

 

Dodatki i napisy 
Czy tort zdobimy? A może napisy?

/ 6KATALOG TORTY / CIASTA



babeczka 
z kremem

rurka  
z kremem

deser 
firmowy

muffina  
bajkowa

muffina 
bajkowa

tartaletka 
owocowe
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Interior Name

Officium restiis dus dit accae. Ceaquae es nia sitis 
estorerumqui blabore cerferum des enienimus atus 
expliquamus de dolorum ut et od molorerem est 
fugitat usdam, omni berupta tinisquost, santur, te 
volo veresti net antias acerspictio quia que coratat 
assimos.

Per Square Foot

Per Room

:     $ 100

:     $ 100

Desery
Naszymi deserami doskonale uzupeł-
nisz słodki stół. W ofercie mamy 
deserki owocowe w kubeczkach, ude-
korowane, z możliwością zamówienia 
dekoracji dopasowanej do Twojej 
uroczystości. Proponujemy też babe-
czki owocowe, tartaletki, kule rumowe, 
muffinki i wiele innych. To będzie 
doskonałe, słodkie uzupełnienie całości.

baton 
słony karmel

beza z bitą śmietaną 
i owocami

mini kule

deser 
owocowy

croissant 
słony karmel
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Ciasta
Szeroki asortyment ciast, jaki 
oferujemy, umożliwi wybór tych 
najlepszych dla Ciebie. Czekoladowe, 
owocowe, orzechowe, nasz sztan-
darowy sernik babuni czy przekłdane 
pyszne rolady, tarty jogurtowe i inne 
- na pewno dobierzesz idealny smak 
na swoją uroczystość.

ciasto 
kukułka

ciasto jogurtowe 
z pralinami

sernik  
babuni

tarta 
jogurtowa

ciasto 
W-Z
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Interior Name

Officium restiis dus dit accae. Ceaquae es nia sitis 
estorerumqui blabore cerferum des enienimus atus 
expliquamus de dolorum ut et od molorerem est 
fugitat usdam, omni berupta tinisquost, santur, te 
volo veresti net antias acerspictio quia que coratat 
assimos.

Per Square Foot

Per Room

:     $ 100

:     $ 100

ciasto 
toffi

tarta krucha 
z owocami

placek 
drożdżowy

ciasto 
krówka

rolada  
biszkoptowa

ciasto 
kinder bueno

ciasto 
krówka
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Poznaj również naszą ofertę na 
słodkie stoły.

Zapytaj sprzedawcę o katalog.
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BOHO

KLASYKA
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Torty  
okolicznościowe
Przykładowe realizacje







Torty  
na Chrzest Św.
przykładowe realizacje



Torty na 
I Komunię Św.
przykładowe realizacje



Torty  
weselne
przykładowe realizacje



ZAMÓW 
W SKLEPIE 
LUB ONLINE

www.cukierniabialecki.pl


