BAR

CANDY

CUKRÁREŇ
RODINKA

KATALÓG

Dezertné
poháre
-všetky druhy dezertných pohárikov vyrábame v dvoch veľkostiach:
a) menšie-hmotnosť cca 100 g cena: 1,00,- € / ks - odporúčame na svadby
b) väčšie - hmotnosť cca 170 g cena: 1,50,- € / ks - odporúčame na malé oslavy
-minimálne množstvo odberu pre každý druh je 5 ks
-dezertné poháriky sú ideálne ako doplnok ku koláčom, ale sú vhodné aj ako
samostatný dezert k jedlu
-výhody: perfektne oživí a dotvorí stôl s koláčmi, dezert je veľmi lákavý, pestrá
farebnosť, množstvo kombinácií vzhľadu a chutí, ľahká prenosnosť

Banány v čokoláde
Alergény: 1,7
Hmotnosť: 100 g

Smotanový sen
Alergény: 1,7
Hmotnosť: 100 g

Panna cotta
Alergény: 7
Hmotnosť: 100 g

Tiramisu
Alergény: 1,7
Hmotnosť: 100 g

Sú vyrobené z čokoládového
vareného krému z mliečnej
čokolády, s čerstvými
banánmi

Svieža kombinácia ovocného pyré
s kúskami ovocia, so smotanou,
jogurtom a piškótami, je možné
kombinovať rôzne druhy - malina,
jahoda, lesné ovocie, čučoriedka,
mango, broskyňa
Smotanovo mliečna pochúťka
skombinovaná s karamelom alebo
rôznymi druhmi ovocia - malina,
jahoda, lesné ovocie, čučoriedka,
mango, broskyňa

Tiramisu dezert v našom podaní,
zložený z kombinácie chutí
tvarohu, smotany, espresso kávy,
rumu, sušienok a kakaa

Obláčiky
-cena za kus: 1,50 € / ks
- minimálne množstvo odberu je 10 ks
- naše obláčiky sú vyrobené z dvoch vrstiev medového cesta a krému z
mascarpone, medzi ktorými je vnútri ukryté ovocné pyré, ktoré perfektne svojou
kyslosťou dotvára vyváženú chuť tohto dezertu. Zdobenie je rôzne, využíva sa
najmä sezónne ovocie.
- výhody: zaujímavý a netradičný dezert, ktorý navyše skvele chutí

Ovocné obláčiky
Alergény: 1,3,7
Hmotnosť: 100 g

Medové cesto počas noci
nasiakne vlhkosť z krému, čo
ho zjemní a pri jedení sa
rozplýva na jazyku

Dezert obsahuje
ovocné pyré vnútri a čerstvé
ovocie na vrchu ako ozdobu

Netradičný
tvar láka ku konzumácii a
zvyšuje celkový estetický
dojem z candy baru

Tartaletky
-tartaletky vyrábame v dvoch veľkostiach:
a) menšie - priemer 4,5 cm cena: 0,60,-€ / ks - odporúčame na svadby
b) väčšie - priemer 8,5 cm cena: 1,20,-€ / ks - odporúčame na malé oslavy
- minimálne množstvo odberu pre menšiu veľkosť je 20 ks, väčšie minimálne 10 ks
- výhody: maslový korpus s dobrým krémom je voľba ktorá nesklame

Menšia veľkosť
Alergény: 1,3,7
Hmotnosť: 100 g

Väčšia veľkosť
Alergény: 1,3,7
Hmotnosť: 100 g

-vanilkovo smotanový
krém s ovocím
-čokoládovo smotanový
krém s kúsami keksíkov
a čokolády
-karamelový krém

Pri veľkých tartaletkách
je možnosť
individuálne pripraviť
aj iné krémy

Muffiny
-cena za kus: 1,00 €
- minimálne množstvo odberu je 10 ks
- muffiny vyrábame v dvoch variantoch:
a) svetlé - vanilkovo - ovocné
b) tmavé - kakaovo - čokoládové / keksíkové
- muffiny okrem krému navrchu plníme aj vo vnútri pred pečením a to ovocím a
kúskami čokolády aby boli šťavnatejšie, veľkosť "cesta" je pomerná veľkosti krému,
aby bol dezert vyvážený a nechutil príliš "sucho"

Kakaové muffiny
Alergény: 1,3,7
Hmotnosť: 100 g

Vanilkové muffiny
Alergény: 1,3,7
Hmotnosť: 100 g

kakaové mufiiny majú
cesto plnené kúskami
čokolády
-zdobené môžu byť
rôznymi keksíkmi,
čokoládkami alebo
čokoládovými guličkami

Vanilkové muffiny majú
cesto
plnené ovocím, krém je
vanilkovo smotanový s
čerstvým ovocím

Cheesecake
- cheesecake vyrábame v troch variantách:
a) klasická veľkosť, rez na 16ks (priemer 24 cm) - cena: 20,-€
b) menšia veľkosť, rez na 12ks (priemer 17 cm) - cena: 12,- €
c) mix 4 druhov, rez na 16ks (iba pre priemer 24cm) - cena: 25,- €
-ponúkame možnosť aj bezlepkovej verzie pri takmer všetkých druhoch
-vyberať je možné z viacerých druhov príchutí

Klasický cheesecake

Mix cheesecake

Mini cheesecake

Vyberať si môžete z
nasledovných druhov:
- ovocný cheesecake (s
ovocným pyré na vrchu,
rôzne druhy ovocia:
malina, jahoda, lesné
ovocie, čučoriedka,
mango, broskyňa)
- karamelový
- čokoládový
- snicker (arašidový s
karamelovou čokoládou)
- bueno (lieskovo
orieškový)
- kokosový
- vlašský orech
- makovo višňový

Pripravujeme:
Choux
Mousse pologule
Mrkvové koláčiky
Makové koláčiky
Brownies koláčiky
Nové príchute pohárikov

