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

Zamówienia na następny dzień przyjmujemy do 14:00 (nie gwarantujemy, że zawsze będziemy mieli wolne miejsca na następny dzień) 

Zamówienia na poniedziałek przyjmujemy do soboty 14:00. Do 30-06-2023 mamy VAT 0%

Asortyment
NEW! Sernik poziomkowy
Sernik poziomkowy o delikatnym jasnym różowym kolorze. Udekorowany kremem z 
mascarpone i płatkami róży
Sernik lawendowy
Niepowtarzalny smak lawendy o bardzo pięknym kolorze. Udekorowany kremem z 
mascarpone
HIT! Sernik Różany z malinami
Wyjątkowe połączenie aromatu różanego z kwaskowatym smakiem malinowym. 
Delikatny różowy kolor. Efekt jest fantastyczny!
Sernik Kokosowy z rumem
Kokosowy sernik z nutą rumu i ganaszem czekoladowym
HIT! Sernik nowojorski
Klasyczny sernik z Nowego Jorku (New York Cheesecake). Z dodatkiem mascarpone i białej 
czekolady. Nie za słodki, kremowy, wykończony kremem z mascarpone
HIT! Sernik Słony karmel
Aromatyczny, delikatny sernik o smaku karmelowym. Wykończony kajmakiem i słonymi 
precelkami
Sernik na zimno Wiśnia z czekoladą
Delikatny czekoladowy smak z dodatkiem gorzkiej czekolady, podkreślony 
kwaskowatymi wiśniami
Sernik na zimno Stracciatella
Delikatny, śmietankowy, pełny startej czekolady. Na bazie serka mascarpone
Sernik na zimno Malina z białą czekoladą
Delikatny śmietankowy smak z dodatkiem białej czekolady, podkreślony kwaskowatymi 
malinami

Ø26 cm, wysokość 7 cm

Ø26 cm, wysokość 6 cm 103,00 zł / 103,00 zł

Ø26 cm, wysokość 6 cm 103,00 zł / 103,00 zł

Ø26 cm, wysokość 7 cm 123,00 zł / 123,00 zł

Ø26 cm, wysokość 7 cm 123,00 zł / 123,00 zł

Rozmiar Cena (netto/brutto)

Ø26 cm, wysokość 7 cm

SERNIKI

114,00 zł / 114,00 zł

Ø26 cm, wysokość 7 cm 123,00 zł / 123,00 zł

114,00 zł / 114,00 zł

Ø26 cm, wysokość 7 cm 123,00 zł / 123,00 zł

Ø26 cm, wysokość 6 cm 103,00 zł / 103,00 zł



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

Asortyment

NEW! Brownie z truskawkami i Oreo
Brownie z kremem czekoladowym, dżemem truskawkowym, udekorowane truskawkami i 
Oreo
NEW! Tarta czekoladowo-malinowa
Tarta na kruchym spódzie, z konfiturą malinową i czekoladowym kremem z mascarpone. 
Udekorowana świeżymi malinami
NEW! Tarta owocowa
Tarta na kruchym spódzie, z kremem z mascarpone, bogato udekorowana owocami
Ciasto Tiramisu

Klasyczny włoski deser w wersji ciasta. Delikatne biszkopty nasączone kawą i likierem, 
przełożone pysznym kremem z mascarpone  
Ciasto Miodowe z jabłkami i karmelem
Autorski przepis na jabłecznik. Aromatyczne miodowe biszkopty, jabłka, karmel, 
delikatny krem "serek z bitą śmietaną"
Ciasto marchewkowe z daktylami i orzechami włoskimi

Nasze znane mocno marchewkowe i cynamonowe ciasto. Z daktyłami, orzechami 
włoskimi i kremem "cream cheese"

Ciasto dyniowe

Wilgotne dyniowe ciasto z aromatem skórki cytrynowej i kremem "cream cheese"

Ciasto Leśny Mech

Niesamowite kolorowe ciasto szpinakowe przekładane kremem "cream cheese", bogato 
udekorowane owocami 
Ciasto Red Velvet
Wilgotne, delikatnie ciasto, ładnego czerwonego koloru. Z dżemem truskawkowym i 
kremem "cream cheese"

103,00 zł / 103,00 zł

Ø26 cm, wysokość 7 cm 103,00 zł / 103,00 zł

Rozmiar

Ø26 cm, wysokość 7 cm

Cena (netto/brutto)

Ø26 cm, wysokość 7 cm 103,00 zł / 103,00 zł

Ø26 cm, wysokość 7 cm

103,00 zł / 103,00 zł

Ø26 cm, wysokość 6 cm

CIASTA

103,00 zł / 103,00 zł

103,00 zł / 103,00 zł

Ø26 cm, wysokość 9 cm 103,00 zł / 103,00 zł

Ø26 cm, wysokość 7 cm

Ø27 cm, wysokość 6 cm 103,00 zł / 103,00 zł

Ø27 cm, wysokość 6 cm 103,00 zł / 103,00 zł



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

HIT! Brownie z dżemem malinowym i owocami

Czekoladowy biszkopt brownie, ręcznie robiony dżem malinowy, krem z mascarpone, 
udekorowane świeżymi owocami
Brownie z mascarpone i borówkami
Pyszny, mocno czekoladowy spód pokryty delikatnym kremem z mascarpone. Do całości 
idealnie pasują słodko-kwaskowate borówki
HIT! Brownie Snickers
Pyszny, mocno czekoladowy spód. Karmel, orzeszki i kawałki Snickers'a
Brownie "Pijana śliwka"/"Pijana wiśnia"
Czekoladowy torcik przekładany kremem czekoladowym, z nutą alkoholu i dżemem 
śliwkowym/wiśniowym
Brownie z masłem orzechowym
Polączenie smaków masła orzechowego i gorzkiej czekolady jest rewelacyjnie
Banoffee
Klasyczny angielski deser. Kruchy spód z herbatników, banany, karmel, krem "bita 
śmietana i Mascarpone", czekolada
Tarta kremowa Czekolada i Migdały
Śmietankowy i czekoladowy kremy z mascarpone. Posypana z góry płatkami migdałów
Tarta truskawkowa z kokosem
Polączenie smaku truskawki ze słodką chmurką kokosowego kremu z mascarpone
Tarta wisniowa z bezą
Polączenie kwaskowatej wiśni ze słodką chmurką włoskiej bezy
Tarta cytrynowa z bezą
Klasyczna tarta cytrynowa z chmurką włoskiej bezy

Asortyment

NEW! Brownie z truskawkami i Oreo wegańskie

Brownie z kremem czekoladowym, dżemem truskawkowym, udekorowane truskawkami i 
Oreo

Ø26 cm, wysokość 7 cm

Ø26 cm, wysokość 6 cm 103,00 zł / 103,00 zł

103,00 zł / 103,00 zł

103,00 zł / 103,00 zł

Ø26 cm, wysokość 6 cm

Ø27 cm, wysokość 5 cm

Ø26 cm, wysokość 6 cm

Ø26 cm, wysokość 7 cm 103,00 zł / 103,00 zł

103,00 zł / 103,00 zł

103,00 zł / 103,00 zł

Ø26 cm, wysokość 7 cm

Ø26 cm, wysokość 7 cm

103,00 zł / 103,00 zł

Ø26 cm, wysokość 6 cm

Rozmiar Cena (netto/brutto)

CIASTA WEGAŃSKIE (100% roślinne składniki)

103,00 zł / 103,00 zł

Ø26 cm, wysokość 7 cm 103,00 zł / 103,00 zł

Ø26 cm, wysokość 7 cm 103,00 zł / 103,00 zł

103,00 zł / 103,00 zł



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

NEW! Tarta czekoladowo-malinowa wegańska
Tarta na kruchym spódzie, z konfiturą malinową i czekoladowym kremem. Udekorowana 
świeżymi malinami
NEW! Tarta owocowa wegańska
Tarta na kruchym spódzie, z pysznym kremem, bogato udekorowana owocami
NEW! Ciasto Tiramisu wegańskie
Klasyczny włoski deser w wersji ciasta. Delikatne biszkopty nasączone kawą i likierem, 
przełożone pysznym kremem  
HIT! Ciasto marchewkowe wegańskie
Nasze znane mocno marchewkowe i cynamonowe, z daktylami i orzechami włoskimi. Z 
kremem kokosowym
Ciasto dyniowe wegańskie

Wilgotne dyniowe ciasto z aromatem skórki cytrynowej, przełożone kremem kokosowym

HIT! Ciasto lawendowe z czarną porzeczką wegańskie
Wyjąkowe ciasto o smaku lawendy z dodatkiem dżemu z czarnej porzeczki, przełożone 
kremem kokosowym
Ciasto Red Velvet wegańskie
Wilgotne, delikatnie aksamitne ciasto, ładnego czerwonego koloru. Z dżemem 
truskawkowym i kremem kokosowym
Ciasto Leśny Mech wegańskie
Niesamowite kolorowe ciasto szpinakowe przekładane kremem kokosowym, bogato 
udekorowane owocami
HIT! Brownie z dżemem malinowym i owocami wegańskie
Wilgotny czekoladowy biszkopt, ręcznie robiony dżem malinowy, krem ze śmietanki 
kokosowej, udekorowane świeżymi owocami
HIT! Brownie Snickers wegańskie
Wilgotny czekoladowy biszkopt, ręcznie robiony karmel, czekoladowy krem ze śmietanki 
kokosowej, udekorowane orzeszkami
Brownie bananowe z kremem czekoladowym wegańskie
Mocno czekoladowe ciasto z kawałkami banana, wykończone kremem czekoladowym

Ø27 cm, wysokość 6 cm 103,00 zł / 103,00 zł

Ø26 cm, wysokość 8 cm 103,00 zł / 103,00 zł

103,00 zł / 103,00 zł

Ø26 cm, wysokość 7 cm

Ø26 cm, wysokość 8 cm

Ø26 cm, wysokość 7 cm 103,00 zł / 103,00 zł

Ø26 cm, wysokość 7 cm 103,00 zł / 103,00 zł

103,00 zł / 103,00 zł

103,00 zł / 103,00 zł

103,00 zł / 103,00 zł

Ø26 cm, wysokość 7 cm

Ø26 cm, wysokość 7 cm

103,00 zł / 103,00 zł

Ø26 cm, wysokość 6 cm

Ø26 cm, wysokość 7 cm 103,00 zł / 103,00 zł

Ø27 cm, wysokość 6 cm 103,00 zł / 103,00 zł



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

Brownie Pijana Wiśnia/Śliwka wegańskie
Wilgotny czekoladowy biszkopt, ręcznie robiony dżem wiśniowy/śliwkowy z rumem, 
czekoladowy krem ze śmietanki kokosowej, udekorowane gorzką czekoladą

Bounty "sernik" wegański
"Sernik" z kaszą manną o mocno kokosowym smaku, wykonczony ganaszem z gorzkiej 
czekolady i płatkami kokosowymi
Banoffee wegańskie
Ręczne robiony karmel, banany, kruchy spód i krem kokosowy, posypane gorzką 
czekoladą

Asortyment
HIT! Brownie z malinami (dostępna wersja bez glutenu)
Mocno czekoladowe ciasto z aromatycznymi malinami
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 bananów
Biszkopt marchewkowy z cynamonem
Wilgotny, z aromatem cynamonu i kardamonu
Biszkopt dyniowy ze skórką cytrynową
Delikatny, wilgotny, z aromatem skórki cytrynowej

Asortyment
Ø27 cm, wys. 3 cm, Cena  

netto/brutto

Tarta dyniowa z jabłkiem, fetą i ziołami prowansalskimi
Eleganckie polączenie smaków dyni, jabłka, sera Feta i aromatu ziół prowansalskich

Ø26 cm, wysokość 8 cm 103,00 zł / 103,00 zł

77,00 zł / 77,00 zł

Ø28 cm, wysokość 5 cm

Rozmiar Cena (netto/brutto)

93,00 zł / 93,00 zł

73,00 zł / 73,00 zł

73,00 zł / 73,00 złØ28 cm, wysokość 3 cm

Ø26 cm, wysokość 7 cm 103,00 zł / 103,00 zł

Ø27 cm, wysokość 5 cm 103,00 zł / 103,00 zł

Ø26 cm, wys.5 cm, Cena 
netto/brutto

73,00 zł / 73,00 złØ28 cm, wysokość 5 cm

BISZKOPTY (ciasta bez kremu)

TARTY WARZYWNE

73,00 zł / 73,00 zł

Ø28 cm, wysokość 3 cm 73,00 zł / 73,00 zł

Ø28 cm, wysokość 3 cm



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

Tarta z papryką grillowaną, kozim serem i czarnymi oliwkami
Smaczna, kolorowa i mocno paprykowa tarta
Tarta z cukinią
Delikatna cukinia, śmietanka, ser Gouda I czosnek. Aromaticzna I pyszna tarta
Tarta z buraczkami, szpinakiem i serem feta
Kawałki buraków, szpinak I ser feta ze śmietankowo-jajecznym napełnieniem
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
Tarta z pieczarkami i cebulą
Pożywny i  aromatyczny farsz pieczarkowy ze śmietankowo-jajecznym napełnieniem

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

Asortyment
Ø27 cm, wys. 3 cm, Cena  

netto/brutto

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

77,00 zł / 77,00 zł

77,00 zł / 77,00 zł

77,00 zł / 77,00 zł

77,00 zł / 77,00 zł

77,00 zł / 77,00 zł

77,00 zł / 77,00 zł

77,00 zł / 77,00 zł

77,00 zł / 77,00 zł

81,00 zł / 81,00 zł

86,00 zł / 86,00 zł -

TARTY MIĘSNE I RYBNE

81,00 zł / 81,00 zł

93,00 zł / 93,00 zł

93,00 zł / 93,00 zł

93,00 zł / 93,00 zł

Ø26 cm, wys.5 cm, Cena 
netto/brutto

93,00 zł / 93,00 zł

93,00 zł / 93,00 zł

93,00 zł / 93,00 zł

93,00 zł / 93,00 zł

-

93,00 zł / 93,00 zł

97,00 zł / 97,00 zł



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

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
Tarta z łososiem i szpinakiem
Podpieczony łosoś I szpinak ze śmietankowo-jajecznym napełnieniem

Wszystkie tarty wytrawne są dostępne w wersji GRYCZANEJ o obniżonej zawartości glutenu, plus 5 zł. do ceny brutto

86,00 zł / 86,00 zł

77,00 zł / 77,00 zł

86,00 zł / 86,00 zł

77,00 zł / 77,00 zł

77,00 zł / 77,00 zł 93,00 zł / 93,00 zł

93,00 zł / 93,00 zł

77,00 zł / 77,00 zł

102,00 zł /102,00 zł

77,00 zł / 77,00 zł

93,00 zł / 93,00 zł

93,00 zł / 93,00 zł

102,00 zł /102,00 zł

93,00 zł / 93,00 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.)


