
Niech te Święta będą piękne.



Niech te Święta będą piękne.

Zaplanuj z nami słodkości na Wigilię. 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowaliśmy dla 

Państwa specjalną ofertę.

Święta, do których przygotowujemy się długo i starannie. Są to dni, kiedy 

poświęcamy więcej czasu i ciepła swojej rodzinie, bliskim i nieznajomym. W tym 

dniu nie ma kłótni, sporów, wszyscy starają się być wyrozumiali dla innych, 

bardziej uczynni, serdeczni, a przecież ten dzień dla każdej gospodyni jest 

bardziej niż zwykle dniem wytężonej pracy, której celem jest uroczyste 

przyjęcie domowników przy suto zastawionym wigilijnym stole.

Wszystkie słodkości są naturalne i tworzone przez nas od 

podstaw. Nie korzystamy z produktów zawierających: 

ulepszacze, stabilizatory czy konserwanty. Ciasta mogą 

występować w opcjach:

bez glutenu,

bez cukru,

bez laktozy,

wegańskie.



Drobne Słodkości
1. PIERNICZKI KORZENNE - miękkie i aromatyczne pierniczki w różnych 
kształtach z własnoręcznie wykonaną przyprawą korzenną z dodatkiem 
miodu/syropu z agawy - w zestawie: 
5 szt. - 9,5 zł, zł, 15 szt. 24,5 zł, 30 szt. - 45 zł
2. PIERNICZKI KORZENNE Z DEKORACJĄ - pierniczki dekorowane 
czekoladą i lukrem: 
5 szt. - 12 zł, zł, 15 szt. 29,5 zł, 30 szt. - 63 zł
3. CIASTECZKA Z MASŁEM ORZECHOWYM I CZEKOLADĄ - kruche i 
aromatyczne ciasteczka z masłem orzechowym, czekoladą oraz kawałkami 
orzechów 8 szt. - 12 zł
4. MUFFINY PIERNIKOWE - miękkie, aromatyczne o głębokim i 
intensywnym zapachu przypraw korzennych, oblane czekoladą oraz 
posypane migdałami: 1 szt. - 8 zł

Pierniki
1. PRZEKŁADANIEC PIERNIKOWY - delikatny piernik przełożony domową 
konfiturą porzeczkową, oblany gorzką czekoladą oraz lukrem - 70 
zł/keksówka.
2. PIERNIK ŚLIWKOWY - klasyczny piernik z dodatkiem śliwki. Głęboki 
smak korzennych
przypraw przełamany słodką orzeźwiającą śliwką, posypany świeżą 
żurawiną - 70 zł keksówka. 

Makowce
1. MAKOWIEC JAGLANY - makowiec w nowej, jaglanej odsłonie oblany 
czekoladą oraz
posypany tartymi migdałami oraz skórką pomarańczową - 85 zł / 26 cm
2. MAKOWIEC POD KRUSZONKĄ - migdałowo waniliowe ciasto ucierane, z 
warstwą
własnoręcznie zmielonego maku z dodatkiem bakalii i orzechów, przykryte 
delikatna
chmurką z ciasta kruchego oraz oblany słodkim lukrem - 90 zł / 26 cm



Sernik
1. SEROMAK - delikatny kruchy spód, pyszny aromatyczny mak pełen bakalii 
oraz delikatna migdałowa warstwa sera. Dla smakoszy serników i 
makowców idealne połączenie 110 zł / 26 cm
2. KORZENNO KAJMAKOWY - połączenie śmietankowego sera, domowej 
roboty masła orzechowego, orzechów ziemnych, korzenno-ciasteczkowego 
spodu i naturalnego kajmaku 95 zł / 26 cm
3. MALINOWY - twaróg waniliowy, z domową konfiturą malinową ze 
świeżymi owocami na górze tworzą przepyszną orzeźwiającą kompozycję 
90 zł / 26 cm
4. OREO - waniliowo ciasteczkowy sernik, z musem o smaku oreo, czekoladą 
i jeszcze więcej oreo. Niezależnie dzieci czy dorośli, wszyscy kochają oreo!  
90 zł / 26 cm
5. BIAŁA CZEKOLADA - sernik na bazie ciasteczkowego spodu, z dodatkiem 
białej czekolady, oblany słodką warstwą białej czekolady , obsypany 
żurawiną 100 zł / 26 cm

Tarta
1. KORZENNA TARTA Z JABŁKAMI - kruchy korzenny spód, oblany kremem 
budyniowym, prażonymi jabłkami, a całość ozdobiona świątecznymi 
korzennymi ciasteczkami 80 zł / 26 cm
2. TARTA JAGODOWA - domowe, aromatyczne ciasto waniliowe z kremem 
śmietankowym, przełożone domową konfiturą z jagód, ozdobione bitą 
śmietaną 80 zł / 26 cm
3. TARTA PYCHOTKA - Pyszne kruche ciasto, słodziutka beza, krem 
budyniowy śmietankowy i dla przełamania słodyczy domowa konfitura 
porzeczkowa, całość obsypana migdałami 80 zł / 26 cm
4. PEANUT PIE - ciasto bez pieczenia na spodzie z bg płatków owsianych, 
kokosa, nasion chia, z warstwą kremu kokosowo - daktylowo - orzechowego 
z dodatkiem orzechów ziemnych oraz bitą smietaną orzechową 
80 zł / 26 cm
5. KINDER COUNTRY - kruche ciasto waniliowe, przełożone śmietankowo 
karmelowym kremem, z preparowanym ryżem oraz grubą warstwą 
czekolady 75 zł / 26 cm

 



Ciasta
1. TORCIK SZWARCWALDZKI - mocno czekoladowe ciasto, przełożone 
kremem czekoladowym z kawałkami czekolady oraz warstwami wiśni 
obsypane czekoladą  
90 zł / 26 cm 
2. KORZENNE MARCHEWKOWE - waniliowo-korzenne ciasto 
marchewkowe z dodatkiem migdałów i nerkowców przełożone 
śmietankowym kremem z cynamonem 90 zł / 26 cm 
3. BROWNIE TIRAMISU - czekoladowy biszkopt nasączony kawą, 
przełożony kremem migdałowym z bitą śmietaną oraz tartą czekoladą 90 
zł / 26 cm
4. SNICKERS - czekoladowe ciasto przełożone kremem czekoladowym z 
domowym
masłem orzechowym, z orzeszkami ziemnymi oblany czekoladą i masłem 
orzechowym 
85zł / 26 cm
5. MOSS CAKE - inaczej znany jako leśny mech, czyli pyszny zielony 
biszkopt, przełożony kwaskowatymi owocami leśnymi oraz kremem 
waniliowym, całość obsypana granatem oraz żurawiną 100 / 26 cm

Torty Świąteczne
1. PIERNIKOWY - mocno korzenny, czekoladowy biszkopt, przełożony 
kremem czekoladowym oraz domową konfiturą z owoców leśnych - 
średnica 24 cm - 140 zł
2. CZEKOLADOWY Z POWIDŁAMI - czekoladowy biszkopt ze śliwką, 
przełożóny powidłami, kremem z korzenną nutą oraz migdałami, całość 
oblana czekoladą - średnica 24 cm - 140 zł
3. CAPPUCINO MAKOWE - waniliowo - kawowy biszkopt nasączony 
espresso, przełożony kremem na bazie białej czekolady i kawy, a pomiędzy 
znajduje się beza - średnica 24 cm - 140 zł
4. DACQUOISE - klasyczna beza z kremem dulce de leche , wanilią i 
cynamone oraz bakaliami: orzechy włoskie, daktyle, migdały - średnica 26 
cm - 85 zł
 



Harmonogram
1. Zamówienia przyjmujemy do 20.12.2017 
r. do godziny 12.00.
2. Zamówienia będziemy wydawać w 
niedzielę tj. 23.12 a także w poniedziałek 
24.12 do godziny 12.00.
3. Oferujemy dowóz na terenie Poznania 
wynosi on 15 zł. Przy zamówieniu powyżej 
250 zł dowóz - gratis,

Grudzień
NDZ PON WT ŚR CZW PT SOB

Kontakt
696 561 947
696 488 840

cafe@sorrir.pl
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

1. Przed zamówieniem prosimy wybrać opcję zamówionych wypieków: 
bez glutenu, bez cukru, bez laktozy lub wegetariańskie/wegańskie.
2. Jeżeli posiadaja Państwo alergie na jakieś produkty prosimy o 
informację abyśmy mogli odpowiednio dopasować wybrany wypiek.
3. Jeżeli potrzebują Państwo dokładny skład wypieków podamy go w 
prywatnej wiadomości lub telefonicznie.
4.  Ciasto możemy wykonać w dowolnym rozmiarze.
5. Ciasta na terenie Poznania oraz powiatu możemy zrealizować  z 
dowozem. 
6. Jeżeli chcą Państwo inny wypiek, którego nie umieściliśmy w katalogu 
prosimy o informację.
7. Wszystkie ciasta, które widnieją na stronie można również zamówić jako 
wypiek świąteczny.


