PIEKARNIA "PYSZNE TARTY", tel. 517-362-516, zamowienie@pysznetarty.com
Tarty i ciasta na zamówienie. Dostarczymy na wasz adres. Darmowa dostawa w Gdańsku, Sopocie i Gdyni

Zamówienia przyjmujemy 1 dzień wcześniej. Korzystna dostawa: od poniedziałku do soboty, w całym Trójmieście
CIASTA
Nr

Asortyment

Romiar

Cena, brutto

Ø27 cm, wysokość 4 cm, 1,8 kg

70,00 zł

Ø27 cm, wysokość 4 cm, 1,8 kg

70,00 zł

Ø27 cm, wysokość 4 cm, 1,8 kg

70,00 zł

Ø26 cm, wysokość 8 cm, 2,0 kg

70,00 zł

Ø27 cm, wysokość 4 cm, 2,2 kg

70,00 zł

Ø26 cm, wysokość 5 cm, 2,0 kg

70,00 zł

Ø26 cm, wysokość 10 cm, 2,3 kg

70,00 zł

Ø26 cm, wysokość 5 cm, 2,0 kg

70,00 zł

Ø26 cm, wysokość 10 cm, 2,3 kg

70,00 zł

NOWOŚĆ! Sernik na zimno "Tiramisu"
1

Klasyczny włoski deser w wersji sernikowej
Sernik na zimno "Islandzkie lato"

2
Niezwykly i delikatny sernik na zimno z serkiem SKYR, borówkami i białą czekoladą
Sernik na zimno "Szarlotka"
3 Sernik-szarlotka to jest ciasto z moich marzeń.
Połączenie smaków mascarpone, jabłka, cynamonu i kardamonu jest idealne
Ciasto karmelowe z gruszką
4 Delikatny biszkopt, krem karmelowy, kawałeczki gruszki karmelizowanej i płatki
migdałowe smażone
5

Banoffee /możliwa wersja wegańska/
Banany, karmel, krem "bita śmietana i Mascarpone", czekolada
Brownie z Mascarpone i borówkami

6 Pyszny, mocno czekoladowy spód pokryty jest delikatnym kremem serowym z
Mascarpone. Do całości pasują idealnie kwaśne borówki
Ciasto marchewkowe
7
Mocno marchewkowe i cynamonowe. Z kremem "cream cheese"
Brownie Snickers
8
Pyszny, mocno czekoladowy spód. Karmel i dużo orzechów. Mniam!
Ciasto Dyniowe
9
Mocno dyniowe ciasto. Z kremem "cream cheese". Posypane pestkami dyni
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PIEKARNIA "PYSZNE TARTY", tel. 517-362-516, zamowienie@pysznetarty.com
Tarty i ciasta na zamówienie. Dostarczymy na wasz adres. Darmowa dostawa w Gdańsku, Sopocie i Gdyni
Tarta kremowa "Czekolada i Migdały"
10 Dużo kremu z serka Mascarpone, bardzo dużo kremu! Tarta posypana z góry płatkami
migdałów

Ø27 cm, wysokość 4 cm, 2,0 kg

70,00 zł

TARTY WARZYWNE
Nr

Asortyment

NOWOŚĆ! Tarta z gruszką, camembertem i orzechami włoskimi
1 Niesamowite połączenie smaków słodkiej gruszki, pikantnego sera camembert i
pachnących orzechów włoskich
Tarta z batatami, kozim serem i czerwoną cebulą
Delikatne polączenie batatów, koziego sera i czerwonej cebuli. Pyszna i zdrowa tarta,
2
bo bataty są lekkostrawne, posiadają niski indeks glikemiczny oraz bogate w witaminy

3

Tarta z papryką grillowaną, kozim serem i czarnymi oliwkami
Smaczna, kolorowa i mocno paprykowa tarta

4 Tarta z cukinią i ricottą
Delikatna cukinia, serek ricotta I czosnek. Aromaticzna I pyszna tarta
5 Tarta z buraczkami, szpinakiem i serem feta
Kawałki buraków, szpinak I ser feta ze śmietankowo-jajecznym napełnieniem
6 Tarta dyniowa z Curry
Kawałeczki dyni w aromatycznym sosie z Curry
7 Tarta ze szpinakiem
Szpinak ze śmietankowo-jajecznym napełnieniem
Francuska tarta cebulowa (Quiche a l'oignon)
8
Delikatne nadzienie śmietankowo-jajeczne z dodatkiem cebuli.
Tarta brokułowa z serem Brie
Brokuły z nadzieniem śmietankowo-jajecznym I serem Brie
Tarta z porem i serem Brie
10 Eleganckie połączenie smaku porów i sera
9
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Ø28 cm, wysokość 3 cm

Ø26 cm, wysokość 5 cm

59,00 zł

---

59,00 zł

72,00 zł

59,00 zł

72,00 zł

55,00 zł

69,00 zł

53,00 zł

68,00 zł

53,00 zł

68,00 zł

53,00 zł

68,00 zł

53,00 zł

68,00 zł

53,00 zł

68,00 zł

59,00 zł

72,00 zł

ul. Świętojańska 118A, 81388 Gdynia

PIEKARNIA "PYSZNE TARTY", tel. 517-362-516, zamowienie@pysznetarty.com
Tarty i ciasta na zamówienie. Dostarczymy na wasz adres. Darmowa dostawa w Gdańsku, Sopocie i Gdyni
Tarta z pieczarkami i cebulą
Pożywny i aromatyczny farsz pieczarkowy
Tarta ze szpinakiem, tofu I pomidorem – WEGAŃSKA
12 Szpinak z delikatnym nadzieniem tofu. Ozdobiona pomidorem. "Serowy" smak
11

Tarta brokułowopomidorowa – WEGAŃSKA
Pożywny i aromatyczny farsz brokułowo-pomidorowy.
Tarta z burakami i hummusem – WEGAŃSKA
14 Kawałki buraków, delikatny hummus, czerwona cebula. Ozdobiona suszonymi
pomidorami
TARTY MIĘSNE I RYBNE
13

Nr

1
2
3
4

Asortyment
NOWOŚĆ! Tarta z tuńczykiem, kukurydzą i brokułami
Aromatyczny tuńczyk, słodka kukurydza i smaczne brokuły w śmietankowo-jajecznym
napełnieniu
NOWOŚĆ! 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)
6 Pyszne I delikatne napełnianie z boczku i cebuli. Klasyczne danie kuchni francuskiej
5

Tarta z kurczakiem, brokułami serem cheddar
Filet kurczaka, brokuły I ostry smak sera cheddar
Tarta z łososiem i szpinakiem
8
Podpieczony łosoś I szpinak ze śmietankowo-jajecznym napełnieniem
7
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53,00 zł

68,00 zł

57,00 zł

--

57,00 zł

--

57,00 zł

--

Ø28 cm, wysokość 3 cm

Ø26 cm, wysokość 5 cm

60,00 zł

75,00 zł

57,00 zł

67,00 zł

59,00 zł

72,00 zł

57,00 zł

67,00 zł

57,00 zł

67,00 zł

57,00 zł

67,00 zł

57,00 zł

67,00 zł

60,00 zł

75,00 zł

ul. Świętojańska 118A, 81388 Gdynia

PIEKARNIA "PYSZNE TARTY", tel. 517-362-516, zamowienie@pysznetarty.com
Tarty i ciasta na zamówienie. Dostarczymy na wasz adres. Darmowa dostawa w Gdańsku, Sopocie i Gdyni

GRYCZANE o obniżonej zawartości glutenu
(wypieki mogą zawierać śladowe ilości mąki pszennej)

CIASTA
Asortyment
Brownie z Mascarpone i borówkami BEZGLUTENOWE
1 Pyszny, mocno czekoladowy spód pokryty jest delikatnym kremem serowym z
Mascarpone. Do całości pasują idealnie kwaśne borówki

Romiar

Cena, brutto

Ø26 cm, wysokość 5 cm, 2,0 kg

70,00 zł

Nr

TARTY WARZYWNE
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Asortyment
NOWOŚĆ! Tarta z cukinią i ricottą BEZGLUTENOWA
Delikatna cukinia, serek ricotta I czosnek. Aromaticzna I pyszna tarta
Tarta z buraczkami, szpinakiem i serem feta BEZGLUTENOWA
Kawałki buraków, szpinak I ser feta ze śmietankowo-jajecznym napełnieniem
Tarta dyniowa z Curry BEZGLUTENOWA
Kawałeczki dyni w aromatycznym sosie z Curry
Tarta ze szpinakiem
Szpinak ze śmietankowo-jajecznym napełnieniem
Francuska tarta cebulowa (Quiche a l'oignon) BEZGLUTENOWA
Delikatne nadzienie śmietankowo-jajeczne z dodatkiem cebuli
Tarta brokułowa z serem Brie BEZGLUTENOWA
Brokuły z nadzieniem śmietankowo-jajecznym I serem Brie
Tarta z porem i serem Brie BEZGLUTENOWA
Eleganckie połączenie smaku porów i sera
Tarta z pieczarkami i cebulą BEZGLUTENOWA
Pożywny i aromatyczny farsz pieczarkowy
Tarta z batatami, kozim serem i czerwoną cebulą BEZGLUTENOWA
Delikatne polączenie batatów, koziego sera i czerwonej cebuli.
Tarta ze szpinakiem, tofu I pomidorem – wegańska BEZGLUTENOWA
Szpinak z delikatnym nadzieniem tofu. Ozdobiona pomidorem. "Serowy" smak
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Ø28 cm, wysokość 3 cm

Ø26 cm, wysokość 5 cm

58,00 zł

70,00 zł

57,00 zł

69,00 zł

57,00 zł

69,00 zł

57,00 zł

69,00 zł

57,00 zł

69,00 zł

57,00 zł

69,00 zł

62,00 zł

71,00 zł

57,00 zł

69,00 zł

58,00 zł

70,00 zł

59,00 zł

ul. Świętojańska 118A, 81388 Gdynia

PIEKARNIA "PYSZNE TARTY", tel. 517-362-516, zamowienie@pysznetarty.com
Tarty i ciasta na zamówienie. Dostarczymy na wasz adres. Darmowa dostawa w Gdańsku, Sopocie i Gdyni
MIĘSNE I RYBNE
Nr

Asortyment
Tarta dyniowa z boczkiem BEZGLUTENOWA
1
Dynia, boczek i cebula - to jest idealne polonczenie na lunch
Tarta z kurczakiem i cebulą BEZGLUTENOWA
2
Filet kurczaka pod pyszną śmietanowo-jajeczno-serową pierzynką
Tarta lotaryńska (Quiche Lorraine) BEZGLUTENOWA
3 Pyszne I delikatne napełnianie z boczku i cebuli. Klasyczne danie kuchni francuskiej
4

Tarta z kurczakiem, brokułami serem cheddar BEZGLUTENOWA
Filet kurczaka, brokuły I ostry smak sera cheddar

Tarta z łososiem i szpinakiem BEZGLUTENOWA
Podpieczony łosoś I szpinak ze śmietankowo-jajecznym napełnieniem
NOWOŚĆ! Quiche Normande BEZGLUTENOWA
6
Niezwykłe połączenie boczka, jabłka i camemberta
Tarta z papryką grillowaną, kurczakiem i czarnymi oliwkami BEZGLUTENOWA
7
Smaczna, kolorowa i mocno paprykowa tarta. Bardzo sycąca
5

Ø28 cm, wysokość 3 cm

Ø26 cm, wysokość 5 cm

61,00 zł

71,00 zł

61,00 zł

71,00 zł

61,00 zł

71,00 zł

61,00 zł

71,00 zł

63,00 zł

77,00 zł

61,00 zł

71,00 zł

61,00 zł

71,00 zł

Zadzwoń aby zamówić i ustalić termin dostawy: 517-362-516 (Anna)
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