www.cukierniabialecki.pl

SŁODKIE STOŁY
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SŁODKIE STOŁY
Twój pomysł na wyjątkowe przyjęcie, w naszym wykonaniu! Spójne, doskonale
skomponowane zestawy, które zachwycą smakiem i wyglądem, Twoich gości!
Ty zamawiasz, a my zadbamy o resztę...

Słodkie stoły, zwane też Candy Barami, są od pewnego czasu,
nieodłącznym elementem wielu wydarzeń. Spychają na dalszy plan
wszystkie inne atrakcje, stają się pierwszym i głównym elementem
zauważanym przez gości, przykuwając uwagę i budząc podziw.
Pojęcie Słodkiego Bufetu, to coś więcej niż jedynie słodkości. Słodki
stół to cała sztuka pięknych kompozycji, kolorów, kształtów,
które tworzą spójny aranż. Najwazniejsze jest to, że wszystkie
prezentowane aplikacjenienie tylko wyglądają zachwycająco, ale
i doskonale smakują! To istny raj dla oczu i i podniebienia. Słodkie
stoły sa piękne, żaden z elementów nie znajduje się tam przypadkowo
i wszystko ma swoje określone miejsce.
Słodki bufet jest bardzo uniwersalnym zestawem, pasującym
do różnych okazji. Idealnie podkreśla motyw przewodni przyjęcia.
Znajdziemy go na weselach, chrzcinach, Pierwszej Komunii, Baby
Shower, urodzinach, garden party, eventach branżowych, czy
bankietach.
Elementy słodkiego stołu to bogactwo różnorodności i możliwości
dopasowania do stylu uroczystości. W naszej ofercie proponujemy
takie elementy słodkiego stołu jak: torty, ciasta, tarty, ciasteczka,
mini torciki, deserki w kubeczkach, monoporcje, cupcakes’y
(pięknie zdobione muffinki), cakepops’y (małe ciasteczka, oblane
czekoladą, na patyku), makaroniki, mini bezy i wile innych.
Z przyjemnością prezentujemy Państwu dwie koncepcje słodkich
stołów - delikatnej klasyki i artystycznej bohemy - w dwóch
wyjątkowych, choć jakże różnych stylach.

rumowe cake pops

bezy

muffina z różą

babeczka z bezą
makaroniki

tort

deser w pucharku

torcik bezowy

muffina z perłą
poracja ciasta

półkula deserowa

KLASYKA

Dla wielbicieli jasnych, pastelowych aranżacji.
To propozycja słodkiego stołu, w której głównym
bohaterem jest wielopiętrowy tort, umieszczony
centralnie.

Przy słodkim stole w stylu klasycznym
proponujemy delikatne, lekkie ciasto,
babeczki z lekkimi kremami, puszyste deserki
itp. Wszystko to, w jasnym, delikatnym
kolorze,
będącym
pochodnym
bieli
i beżu, z możliwością doboru dekoracji
w np. kolorze błękitu, czy pudrowego różu.
Tort stanowić będzie najważniejszą część
słodkiego stołu. Tort jest dwupiętrowy,
z
delikatną,
subtelną
dekoracją,
w wybranym kolorze. Smak tortu to kremowe,
przełożenie, na naturalnej śmietanie,
z owocowym akcentem.

#elegancja #spójność

#lekkieciasta #lekkiekremy
#formybiżuteryjne #jasnekolory

#eleganckaklasyka #delikatnie
#pastele #lekkość

rumowe
cake pops
Ciasto biszkoptowe o delikatnym, rumowym smaku,
zanurzone w białej czekoladzie z dekoracyjną posypką.
Zamów min. 8 szt. lub wielkokrotność.

półkula
deserowa
Kula śmietanowa z
delikatnym, owocowym
nadzieniem oraz
dekoracyjną, starannie
zdobioną, posypką.
Zamów min. 8 szt.
lub wielkokrotność.

torcik
bezowy
Delikatny, warstwowy
torcik bezowy,
przekładany lekkim,
śmietanowym kremem,
dekoracyjnie ułożonym.
Zamów min. 1 szt.

porcja
ciasta
Ciasto gruszkowe.
Lekki, puszysty biszkopt,
przełożony śmietanowym
kremem o konststencji
pianki, z dodatkiem
gruszki.
Zamów min. 8 szt.
lub wielkokrotność.

muffina
z perłą
Lekka, biszkoptowa
babeczka z owocowym
nadzieniem, z masą
kremową i dekoracyją.
Zamów min. 8 szt.
lub wielokrotność

muffina
z różą
Lekka, biszkoptowa
babeczka, z masą
kremową idekoracyjnie
uformowaną w kształcie
róży.
Zamów min. 8 szt.
lub wielokrotność

makaroniki
Słodkie mini ciasteczka,
które doskonale uzupełnią
słodki stół i będa
dekoracyjnym, smacznym
akcentem.
Zamów min. 20 szt.
lub wielokrotność

bezy
Słodkie, mini bezy.
Doskonały słodki dodatek,
z możliwością wyboru
wariantu kolorystycznego.
Zamów min. 30 szt.
lub wielokrotność.

deser
w pucharku
Delikatny deserek,
układany warstwami ciasteczkowa, kremowa
i owocowa - w ozdobnym
pucharku.
Zamów min. 8 szt.
lub wielokrotność

babeczka
z bezą
podpalaną
Kruche ciasto, z
owocowym nadzieniem,
przykryte podpalaną
słodką bezą.
Zamów min. 8 szt.
lub wielkokrotność.

deser w pucharku

muffiny czekoladowe

baton słony karmel

babeczka kremowa
makaroniki

rumowe c

tort

deser gold w pucharku

ciasto jogurtowe

cake pops
półkula deserowa

rumowe
cake pops
Ciasto biszkoptowe o delikatnym, rumowym smaku,
zanurzone w ciemnej czekoladzie z dekoracyjną
posypką.
Zamów min. 8 szt. lub wielkokrotność.

BOHO
Przy słodkim stole w stylu artystycznej bohemy proponujemy delikatne ciasto, babeczki z lekkimi kremami,
puszyste deserki itp. Wszystko tw naturalnej kolorystyce, nawiązującej do kolorów ziemi i elementów
przyrody. W aranżacji wykorzystuje się naturalne materiały takie jak drewno, płótno, koronki, pióra,
polne kwiaty, naturalną zieleń liści i traw.
Tort stanowić będzie najważniejszą część słodkiego stołu. Tort jest dwupiętrowy, z delikatną, subtelną
dekoracją, w wybranym kolorze. Smak tortu to kremowe, przełożenie, na naturalnej śmietanie,
z owocowym akcentem.

#natura #prostota #naturalneciasta #lekkiekremy #tradycyjnesmaki

#jasnekolory #rustykalneformy #delikatnie #boho #natura

półkula
deserowa
Kula śmietanowa z
delikatnym, owocowym
nadzieniem oraz
dekoracyjną, starannie
zdobioną posypką.
Zamów min. 8 szt.
lub wielkokrotność.

ciasto
jogurtowe
Lekki placek na
naturalnym jogurcie,
o obniżonej zawartości
cukru. Z owocami
i tradycyjną kruszonką.
Zamów min. 1 szt.

babeczka
kremowa
Lekka, biszkoptowa
babeczka, z masą
kremową i dekoracyjną
posypką i ozdobnym
opakowaniem.
Zamów min. 8 szt.
lub wielokrotność

deser
w pucharku
Delikatny deserek,
układany warstwami galaretka, kremowa
i owocowa - w ozdobnym
pucharku.
Zamów min. 8 szt.
lub wielokrotność

baton
słony
karmel
Czekoladowy baton z
nadzieniem o smaku
słonego karmelu,
obsypany orzechami.
Zamów min. 8 szt.
lub wielokrotność

makaroniki
Słodkie mini ciasteczka,
które doskonale uzupełnią
słodki stół i będa
dekoracyjnym, smacznym
akcentem.
Zamów min. 20 szt.
lub wielokrotność

kruche
ciastka
maślane
Tradycyjne kruche
ciasteczka, o delikatnym
maslanym smaku.
Zamów min. 30 szt.
lub wielokrotność

deser gold
w pucharku
Delikatny deserek,
układany warstwami ciasteczkowa, kremowa
i owocowa - w ozdobnym
pucharku.
Zamów min. 8 szt.
lub wielokrotność

muffiny
czekoladowe
Czekoladowa muffina,
z naturalnymi, ozdobnymi
pęknięciami, kryjąca
w sobie płynne, owocowe
nadzienie.
Zamów min. 8 szt.
lub wielkokrotność.
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ZAMÓW
W SKLEPIE
LUB ONLINE
www.cukierniabialecki.pl

