PRACOWNIA PYSZNYCH TART, tel. 517-362-516, zamowienie@pysznetarty.com
Darmowa dostawa w Gdańsku, Sopocie i Gdyni, od poniedziałku do soboty

Zamówienia na następny dzień przyjmujemy do 14:00
SERNIKI
Asortyment

Rozmiar

Cena (netto/brutto)

Ø26 cm, wysokość 7 cm

85,71 zł / 90,00 zł

Ø26 cm, wysokość 7 cm

85,71 zł / 90,00 zł

Ø26 cm, wysokość 7 cm

85,71 zł / 90,00 zł

Ø26 cm, wysokość 7 cm

85,71 zł / 90,00 zł

Ø26 cm, wysokość 7 cm

85,71 zł / 90,00 zł

Ø26 cm, wysokość 7 cm

85,71 zł / 90,00 zł

Ø26 cm, wysokość 7 cm

71,43 zł / 75,00 zł

Ø26 cm, wysokość 7 cm

85,71 zł / 90,00 zł

Ø26 cm, wysokość 6 cm

76,19 zł / 80,00 zł

Ø26 cm, wysokość 7 cm

71,43 zł / 75,00 zł

NEW! Sernik Dyniowy
Kolorowy, o smaku dyni i z dodatkiem przyprawy korzennej. Wykończony białą czekoladą
NEW! Sernik Kokosowy
Kokosowy sernik z nutą rumu i ganaszem czekoladowym
Sernik nowojorski
Klasyczny sernik z Nowego Jorku (New York Cheesecake). Z dodatkiem mascarpone i białej
czekolady. Nie za słodki, kremowy, wykończony kremem z maskarpone
Sernik cynamonowy
Aromatyczny kremowy sernik z cynamonem. Z mascarpone i białą czekoladą
Sernik bananowy
Jest lekko słodki, pachnący, delikatny. Ma piękny kolor. Wykończony kajmakiem i
ciasteczkami
Sernik orzechowy
To jest sernik dla koneserów. Polączenie smaków masła orzechowego i gorzkiej czekolady
jest niesamowite i rewelacyjnie
Sernik gorzka czekolada
Mocno czekoladowy sernik z ganaszem czekoladowym. Ma rewelacyjny smak i dekor
Sernik Słony karmel
Aromatyczny, delikatny, o smaku karmelowym. Wykończony kajmakiem i słonymi
ciasteczkami
Sernik na zimno "Stracciatella"
Delikatny, śmietankowy, pełny tartej gorzkiej czekolady. Na bazie serka mascarpone
Sernik na zimno "Jagoda z Mango"
Ahhh, ten kolor i smak! Delikatny i mocno owocowy
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Sernik na zimno "Szarlotka"
Sernik-szarlotka to jest ciasto z moich marzeń.
Połączenie smaków mascarpone, jabłka, cynamonu i kardamonu jest idealne

Ø26 cm, wysokość 7 cm

71,43 zł / 75,00 zł

Ø26 cm, wysokość 6 cm

71,43 zł / 75,00 zł

Rozmiar

Cena (netto/brutto)

Ø10 cm, wysokość 7 cm, zestaw 10 szt.

66,67 zł / 70,00 zł

Ø27 cm, wysokość 7 cm

71,43 zł / 75,00 zł

Ø27 cm, wysokość 7 cm

71,43 zł / 75,00 zł

Ø26 cm, wysokość 5 cm

71,43 zł / 75,00 zł

Ø26 cm, wysokość 8 cm

71,43 zł / 75,00 zł

Ø26 cm, wysokość 8 cm

71,43 zł / 75,00 zł

Ø26 cm, wysokość 6 cm

71,43 zł / 75,00 zł

Brownie z masłem orzechowym
Polączenie smaków masła orzechowego i gorzkiej czekolady jest rewelacyjnie

Ø26 cm, wysokość 8 cm

71,43 zł / 75,00 zł

Brownie z mascarpone i borówkami
Pyszny, mocno czekoladowy spód pokryty jest delikatnym kremem serowym z
mascarpone. Do całości pasują idealnie kwaśne borówki

Ø27 cm, wysokość 6 cm

71,43 zł / 75,00 zł

Sernik na zimno "Tiramisu"
Klasyczny włoski deser w wersji sernikowej. Na bazie serka mascarpone
CIASTA
Asortyment
Mini bezy Pavlova z kremem i owocami
Klasyczna beza Pavlova w wersji mini. Z kremem "Mascarpone" i owocami
Brownie z kremem Matcha i malinami
Prawdziwe brownie z dodatkiem gorzkiej czekolady. Przekładane kremem z serka
mascarpone o smaku zielonej herbaty Matcha. Udekorowane malinami
Brownie "Pijana śliwka"/"Pijana wiśnia"
Czekoladowy torcik przekładany z kremem czekoladowym, z wyraźną nutą alkoholu i
"pijanymi" śliwkami/wiśniami
Tarta wisniowa z bezą
Polączenie kwaskowatej wiśni ze słodką chmurką włoskiej bezy
Ciasto dyniowe
Mocno dyniowe ciasto. Z kremem "cream cheese". Posypane pestkami dyni
Ciasto marchewkowe
Mocno marchewkowe i cynamonowe. Z kremem "cream cheese"
Banoffee
Banany, karmel, krem "bita śmietana i Mascarpone", czekolada. Klasyczny angielski deser
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Brownie Snickers
Pyszny, mocno czekoladowy spód. Karmel i dużo orzechów. Mniam!
Tarta kremowa "Czekolada i Migdały"
Śmietankowy i czekoladowy kremy z mascarpone. Posypana z góry płatkami migdałów
Tarta cytrynowa z bezą
Klasyczna tarta cytrynowa z chmurką włoskiej bezy

Ø26 cm, wysokość 8 cm

71,43 zł / 75,00 zł

Ø27 cm, wysokość 4 cm

71,43 zł / 75,00 zł

Ø27 cm, wysokość 4 cm

71,43 zł / 75,00 zł

CIASTA WEGAŃSKIE (100% roślinne składniki)
Asortyment
NEW! Bounty "sernik" wegański
"Sernik" z kaszą manną o mocno kokosowym smaku, wykonczony ganaszem z gorzkiej
czekolady i płatkami kokosowymi
Banoffee wegańskie
Najsmaczniejsze Banoffee w Trójmiasto w wersji WEGAŃSKIEJ! Ręczne robiony karmel,
banany, ciasteczkowy spód i krem kokosowy
Ciasto marchewkowe wegańskie
Mocno marchewkowe i cynamonowe, z daktylami i orzechami włoskimi. Z kremem "ala
cream cheese"
Ciasto dyniowe wegańskie
Mocno dyniowe ciasto z nutą skórki cytrynowej. Z kremem "ala cream cheese". Posypane
pestkami dyni
Brownie bananowe z kremem czekoladowym wegańskie
Mocno czekoladowe ciasto z kawałkami banana, wykończone kremem czekoladowym
Tarta czekoladowa z malinami/wiśniami/mango (owoce na wybór)
wegańska BEZGLUTENOWA
Kruchy spód, kremowa warstwa czekoladowa i owocowa żelka na górze (owoce na wybór
- maliny, wiśni lub mango)
Tarta kremowa z owocami wegańska BEZGLUTENOWA
Kruchy spód czekoladowy, kremowe nadzenie i dużo owoców sezonowych
BISZKOPTY (ciasta bez kremu)
Asortyment

Rozmiar

Cena (netto/brutto)

Ø27 cm, wysokość 5 cm

71,43 zł / 75,00 zł

Ø27 cm, wysokość 5 cm

71,43 zł / 75,00 zł

Ø26 cm, wysokość 8 cm

71,43 zł / 75,00 zł

Ø26 cm, wysokość 8 cm

71,43 zł / 75,00 zł

Ø28 cm, wysokość 6 cm

71,43 zł / 75,00 zł

Ø28 cm, wysokość 5 cm

64,76 zł / 68,00 zł

Ø28 cm, wysokość 5 cm

71,43 zł / 75,00 zł

Rozmiar

Cena (netto/brutto)
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NEW! Brownie z figami, miodem i orzechami włoskimi (dostępna wersja bez glutenu)
Eleganckie połączenie smaków czekolady, fig, miodu i orzechów włoskich
Brownie z pomarańczą (dostępna wersja bez glutenu)
Mocno czekoladowe ciasto z kawałkami pomarańczy i skórką pomarańczy, z nutą
alkoholu I cynamonu
Brownie z bananami (dostępna wersja bez glutenu)
Mocno czekoladowe ciasto z kawałkami banana.
Biszkopt marchewkowy z cynamonem
Wilgotny, z aromatem cynamonu i kardamonu
Biszkopt dyniowy ze skórką cytrynową
Delikatny, wilgotny, z aromatem skórki cytrynowej
TARTY WARZYWNE

Ø28 cm, wysokość 4 cm

60,95 zł / 64,00 zł

Ø28 cm, wysokość 3 cm

45,71 zł / 48,00 zł

Ø28 cm, wysokość 3 cm

45,71 zł / 48,00 zł

Ø28 cm, wysokość 5 cm

45,71 zł / 48,00 zł

Ø28 cm, wysokość 5 cm

45,71 zł / 48,00 zł

Ø28 cm, wys. 3 cm,
Cena netto/brutto

Ø26 cm, wys. 5 cm,
Cena netto/brutto

Ø26 cm, wys. 7 cm,
Cena netto/brutto

51,43 zł / 54,00 zł

64,76 zł / 68,00 zł

-

54,29 zł / 57,00 zł

66,67 zł / 70,00 zł

76,19 zł / 80,00 zł

56,19 zł / 59,00 zł

-

-

Tarta z cukinią i ricottą
Delikatna cukinia, serek ricotta I czosnek. Aromaticzna I pyszna tarta

51,85 zł / 56,00 zł

66,67 zł / 70,00 zł

76,19 zł / 80,00 zł

Tarta z buraczkami, szpinakiem i serem feta
Kawałki buraków, szpinak I ser feta ze śmietankowo-jajecznym napełnieniem

51,43 zł / 54,00 zł

64,76 zł / 68,00 zł

72,22 zł / 78,00 zł

51,43 zł / 54,00 zł

64,76 zł / 68,00 zł

72,22 zł / 78,00 zł

56,19 zł / 59,00 zł

70,48 zł / 74,00 zł

80,95 zł / 85,00 zł

51,85 zł / 56,00 zł

64,76 zł / 68,00 zł

72,22 zł / 78,00 zł

Asortyment
NEW! Tarta orientalna z ciecierzycą, suszonymi morelami i curry
Pikantna tarta z ciecirzycą, suszonymi morelami, marchewką i cebulą w sosie Curry
Tarta dyniowa z jabłkiem, fetą i ziołami prowansalskimi
Eleganckie polączenie smaków dyni, jabłka, sera Feta i aromatu ziół prowansalskich
Tarta z papryką grillowaną, kozim serem i czarnymi oliwkami
Smaczna, kolorowa i mocno paprykowa tarta

Tarta dyniowa z Curry
Kawałeczki dyni w aromatycznym sosie z Curry
Tarta z batatami, kozim serem i czerwoną cebulą
Delikatne polączenie batatów, koziego sera i czerwonej cebuli. Pyszna i zdrowa tarta
Tarta brokułowa z serem Brie
Brokuły z nadzieniem śmietankowo-jajecznym I serem Brie
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Tarta z porem i serem Brie
Eleganckie połączenie smaku porów i sera

51,85 zł / 56,00 zł

66,67 zł / 72,00 zł

-

Tarta z pieczarkami i cebulą
Pożywny i aromatyczny farsz pieczarkowy ze śmietankowo-jajecznym napełnieniem

51,43 zł / 54,00 zł

64,76 zł / 68,00 zł

-

57,14 zł / 60,00 zł

-

-

54,29 zł / 57,00 zł

65,71 zł / 69,00 zł

-

Ø28 cm, wys. 3 cm,
Cena netto/brutto

Ø26 cm, wys.5 cm,
Cena netto/brutto

Ø26 cm, wys. 7 cm,
Cena netto/brutto

57,14 zł / 60,00 zł

66,67 zł / 70,00 zł

-

57,14 zł / 60,00 zł

66,67 zł / 70,00 zł

78,10 zł / 82,00 zł

55,24 zł / 58,00 zł

65,71 zł / 69,00 zł

75,24 zł / 79,00 zł

57,14 zł / 60,00 zł

66,67 zł / 70,00 zł

-

51,85 zł / 56,00 zł

65,71 zł / 69,00 zł

73,15 zł / 79,00 zł

51,85 zł / 56,00 zł

65,71 zł / 69,00 zł

73,15 zł / 79,00 zł

51,85 zł / 56,00 zł

65,71 zł / 69,00 zł

73,15 zł / 79,00 zł

51,85 zł / 56,00 zł

65,71 zł / 69,00 zł

73,15 zł / 79,00 zł

Tarta z gruszką, camembertem i orzechami włoskimi
Niesamowite połączenie smaków słodkiej gruszki, pikantnego sera camembert i
pachnących orzechów włoskich
Tarta ze szpinakiem, fetą i orzechami włoskimi
Eleganckie polączenie smaków szpinaka, słonego sera Feta i orzechów włoskich. Ze
śmietankowo-jajecznym napełnieniem
TARTY MIĘSNE I RYBNE
Asortyment
NEW! Tarta Indyk ze szpinakiem i orzechamy włoskimi
Filet indyka ze szpinakiem, serem i orzechamy włoskimi. Ładnie udekorowana
pomidorkami koktajlowymi
Tarta Kurczak tikka masala
Kurczak z curry, cebulą i zielonym groszkiem. Dla smakoszy kuchni pikantnej
Quiche Normande
Niezwykłe połączenie boczka, jabłka i camemberta
Tarta z papryką grillowaną, kurczakiem i czarnymi oliwkami
Smaczna, kolorowa i mocno paprykowa tarta. Bardzo sycąca
Tarta dyniowa z boczkiem
Dynia, boczek i cebula - to jest idealne polonczenie na lunch
Tarta z kurczakiem i cebulą
Filet kurczaka pod pyszną śmietanowo-jajeczno-serową pierzynką
Tarta lotaryńska (Quiche Lorraine)
Pyszne I delikatne napełnianie z boczku i cebuli. Klasyczne danie kuchni francuskiej
Tarta z kurczakiem, brokułami serem cheddar
Filet kurczaka, brokuły I ostry smak sera cheddar

PRACOWNIA PYSZNYCH TART, tel. 517-362-516, zamowienie@pysznetarty.com
Darmowa dostawa w Gdańsku, Sopocie i Gdyni, od poniedziałku do soboty
Tarta z łososiem i szpinakiem
56,19 zł / 59,00 zł
73,33 zł / 77,00 zł
Podpieczony łosoś I szpinak ze śmietankowo-jajecznym napełnieniem
Tarta z tuńczykiem, kukurydzą i brokułami
56,19 zł / 59,00 zł
73,33 zł / 77,00 zł
Aromatyczny tuńczyk, słodka kukurydza i smaczne brokuły w śmietankowo-jajecznym
napełnieniu
Wszystkie nadzienia są dostępne w wersji GRYCZANEJ o obniżonej zawartości glutenu, plus 5 zł. do ceny brutto

86,67 zł / 91,00 zł
83,81 zł / 88,00 zł

Faktyczny rozmiar wypieków i wyrobów cukierniczych może się nieznacznie różnić. Ponieważ jest to "produkt żywy", którego wielkość zależy od wielu warunków zewnętrznych (wilgotność
powietrza, temperatura przechowywania itp.)

