
Zamówienia	przyjmowane	są	do	14	grudnia	2022	r.	

Odbiór zamówień odbywa się w dniu 23 grudnia w godzinach 13-16.30 
lub w Wigilię w godzinach 8-10.Godziny otwarcia w okresie świąteczno-noworocznym

24 grudnia Wigilia 8:00-10:00 (tylko odbiory zamówień)
25 grudnia - 2 stycznia NIECZYNNE

GWIAZDA	DROŻDŻOWA	Z	NADZIENIEM	43.00	zł/kg
Pyszne, delikatne ciasto drożdżowe z dodatkiem powideł śliwkowych, kremu czekoladowego lub cynamonowego. Wspaniały dodatek 
do ciepłej herbaty z miodem i cytryną lub ulubionej kawy z przyprawami korzennymi. Forma okrągła: około 1 kg

PIERNIK	Z	POWIDŁAMI	45.00	zł/kg
Pachnący, rozpływający się w ustach, wilgotny piernik z dodatkiem powideł śliwkowych i porzeczek, oblany czekoladą. 
Pychotka.Forma prostokątna (keksówka) około 1,2 kg

ŚWIĄTECZNY	PIERNIK	Z	BAKALIAMI	47.00	zł/kg

PIERNIK	Z	NUTĄ	POMARAŃCZY	55.00	zł/kg
Pachnący, rozpływający się w ustach, piernik przełożony warstwą aromatycznego ciasta pomarańczowego, oblany czekoladą. 
Pychotka.Forma prostokątna (keksówka) około 0,5 -0,7 kg

SERNIK	PIERNIKOWY	45.00	zł/kg
Totalna gratka dla miłośników serników w świątecznej odsłonie. Piernikowo-czekoladowy spód przykryty rozpływającą się w ustach 
masą serowo-piernikową. Całość udekorowana karmelem domowej roboty i świątecznymi pierniczkami.Forma o wymiarach: 20×15 
(cm) około 1,1 kg; 20×30 (cm) około 2,3 kg; 40×30 (cm) około 4,5 kg.

SERNIK	PUSZYSTY	43.00	zł/kg
Tradycyjny, bardzo delikatny i puszysty sernik na kakaowym kruchym spodzie przykryty maślaną kruszonką. Forma o wymiarach: 
20×15 (cm) około 1,1 kg; 20×30 (cm) około 2,3 kg; 40×30 (cm) około 4,5 kg.

CIASTO	SNICKERS	45.00	zł/kg
To jest właśnie to ciasto, które powinieneś wybrać jeśli uwielbiasz orzechy, karmel oraz miód. To połączenie smaków, któremu nie 
jest łatwo się oprzeć. Ciasto z serii „im starsze, tym lepsze”, bardzo trudno to sprawdzić, ponieważ ciasto znika z talerzyków w 
mgnieniu oka. Forma o wymiarach: 20×15 (cm) około 1 kg; 20×30 (cm) około 2 kg; 40×30 (cm) około 4 kg.

BROWNIE	Z	BAKALIAMI	45.00	zł/kg
Miłośnicy czekolady wiedzą, że ich najlepsze ciasto to właśnie brownie. Wspaniałe połączenie czekolady, bakalii i … czekolady 
powoduje, że to ciasto jest po prostu bajecznie pyszne. Forma o wymiarach: 20×15 (cm) około 0,8 kg; 20×30 (cm) około 1,6 kg; 
40×30 (cm) około 3,2 kg.

MAKOWIEC	NA	KRUCHYM	CIEŚCIE	40.00	zł/kg
Słodkości świąteczne kojarzymy głownie z makiem. Dlatego proponujemy makowiec na kruchym cieście z dodatkiem rodzynek, 
idealnie wilgotna masa, która fantastycznie komponuje się z prawdziwie maślaną kruszonką. Forma o wymiarach: 20×15 (cm) około 
0,8 kg; 20×30 (cm) około 1,6 kg; 40×30 (cm) około 3,2 kg.

CIASTO	MARCHEWKOWE	Z	NUTĄ	PIERNIKA	ORAZ	POMARAŃCZOWĄ	ŻELKĄ	42.00	zł/kg
Wspaniałe ciasto marchewkowe wypiekane z dodatkiem przypraw korzennych, przełożone kremem śmietanowym z maskarpone. 
Całość zalana bardzo aromatyczną żelką pomarańczową.  Forma o wymiarach: 20×15 (cm) około 0,9 kg; 20×30 (cm) około 1,8 kg; 
40×30 (cm) około 3,5 kg.

KEKS	Z	BAKALIAMI	65.00	zł/kg
Keks świąteczny niesamowicie kolorowy, ob�ity w mnóstwo bakali. Idealny nawet po S�więtach. Forma prostokątna 
(keksówka) około 1,4 kg

STRUCLA	Z	MAKIEM	55.00	zł/kg
Lekkie ciasto drożdżowe, wypełnione po brzegi masą makową z bakaliami. Nie ma lepszego ciasta w świąteczne popołudnie niż 
strucla z makiem. Waga 1 sztuki około 0,8 kg. 

BABKA	PIASKOWA	MARKURKOWA	10.50	zł/szt.
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Oferta		cenowa		Cukierni	a	Moja		Bajka

Ciasta



Drobne	słodkości

(minimalne zamówienie wynosi 5 sztuk)

1.	SERNIK	NA	PATYKU	(waga	około	200	gram)
Delikatne puch serowy w kształcie trójkąta nabitego na patyczek. Całość oblana czekoladą i strojona świątecznymi dekorkami. Niebo 
w gębie!  10.00	zł/szt.

2.	MINISERNICZKI
Delikatny puch serowy na spodzie czekoladowym z dodatkiem czekolady lub karmelu. 4.00	zł/szt.

3.	MUFFINKI	ŚWIĄTECZNE
Idealne czekoladowe muf�iny wypełnione musem owocowym i udekorowane kremem oraz elementami świątecznymi. Cieszą oko i 
podniebienie 10.00	zł/szt.

4.	ŚWIĄTECZNE	CAKE	POPSY
Z� adne dziecko, ale i dorosły nie oprze się uroczym kuleczkom wypełnionym masą jogurtową lub czekoladową i udekorowanym 
czekoladą i elementami z masy cukrowej. Są urocze i pyszne! 5.50	zł/szt.

5.	TARTALETKI
Mini kruche babeczki wypełnione kremem budyniowym i udekorowane małymi pierniczkami. Te urocze maleństwa idealnie 
wkomponują się w Twój S�wiąteczny stół.	5.00	zł/szt.

6.	ŚWIĄTECZNE	MINI-PĄCZUSIE 
Mini pączuś z kremem czekoladowo-orzechowym, na kolorowym patyku. Całość oblana czekoladą i strojona świątecznymi dekorkami. 
6.50	zł/szt.  

Słodkości	na	wagę

1.	PIERNIKI	TRADYCYJNE
Typowo świąteczne pierniczki, w których smaku wyraźnie dominuje miód i korzenne przyprawy. Udekorowane lukrem i ozdobnymi 
posypkami	65.00	zł/kg

2.	Mini	KOSTKA	PIERNIKOWA
Delikatny piernik przełożony powidłami, całość oblana czekoladą i delikatnie strojona.  (na 1 kg wychodzi około 25 sztuk)55.00	zł/kg

3.	CIASTECZKA	MAŚLANE	 55.00	zł/kg- Udekorowane lukrem i kolorowymi posypkami 

4.	ŚWIĄTECZNY	MIX	CIASTECZKOWY (ciasteczka maślane składane w różnych smakach, świąteczne ule, ciasteczka orzeszki, 
kokosanki, rożki itd.) - 0,5	kg	47.00	zł	-	1	kg	90.00	zł

5.	ŚWIĄTECZNE	CIASTECZKA	ULE 120.00	zł/kg (orzechowe, czekoladowe)  (minimalne zamówienie 200 gram) 

6.	ŚWIĄTECZNE	CIASTECZKA	ORZESZKI	70.00	zł/kg (minimalne zamówienie 200 gram) 

7.BEZIKI 	13.00	zł/100	gram –  (minimalne zamówienie 200 gram)

8.BEZIKI	CYNAMONOWE 15.00	zł/100	gram  –  (minimalne zamówienie 200 gram)

9.MINI	PĄCZUSIE	Z	KREMEM	CZEKOLADOWO-ORZECHOWYM	-	55.00	zł/kg 
(na kilogram wychodzi około 40 sztuk) (minimalne zamówienie 200 gram)

10.MAKÓWKA	-	Typowo śląski deser wigilijny, obok którego nie przejdzie żaden łasuch i wielbiciel maku. Nasza domowej roboty 
makówka jest pełna bakali, chałki, orzechów, rodzynek i miodu. Pychota!  85.00	zł/kg

Pieczywo	/	chałki

1.	Chleb	pełnoziarnisty	pszenny	ze	słonecznikiem	(keksówka	duża) - 9.50	zł/szt.

2.	Chleb	orkiszowy	pełnoziarnisty	ze	słonecznikiem	(keksówka	mała) - 6.40	zł/szt.

3.	Chałka	drożdżowa	z	kruszonką	36.00	zł/kg (mała	około	400	gram,	duża	około	800	gram)
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