
Pozwól nam zadbać o naturalne słodkości, które zaprezentujesz na swoim stole w te 
Święta. Każde ciasto wykonywane jest przez nas od podstaw z najlepszych i 

naturalnych produktów. W SORRIR to Ty decydujesz w jakiej opcji wybierzesz ciasto. 
W opcji podstawowej jest ono naturalne i przepyszne a dodatkowo każde z nich 

może być bez: cukru, mleka lub laktozy, glutenu a także wegańskie.

Wypiek bez białego cukru. W zamian: 

ksylitol, erytrytol, cukier kokosowy lub 

agawa w zależności od rodzaju wypieku.

Słodkości wykonane z certyfikowanych 

produktów w bezpiecznych warunkach.

Słodycze bez jakiegokolwiek nabiału w 

tym: laktozy i białek mleka.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie: wielkości, ograniczenia tj. np. bez cukru., datę i godzinę odbioru oraz nazwisko. 

Do ceny podstawowej należy doliczyć kwotę dodatkową za wybrane ograniczenia. 

Podczas składania zamówień świątecznych obowiązuje również stała oferta dostępna na www.sorrir.pl w tym ciasta i torty.

Jeżeli potrzebujesz wypiek bez konkretnych składników lub alergenów prosimy o kontakt. 

Ciasto wykonane tylko i wyłącznie z 

roślinnych produktów. Bez jajek, mleka 

krowiego, żelatyny czy miodu itp.



1. NATURALNE 
PIERNICZKI KORZENNE 
zestaw 15 sztuk:

2. NATURALNE 
PIERNICZKI KORZENNE Z DEKORACJĄ 
zestaw 15 sztuk:

3. MUFFINY PIERNIKOWE 
zestaw 4 sztuki:

4. ŚWIĄTECZNY BLOK CZEKOLADOWY 
zestaw 6 bloków:

25 zł (zestaw)

30 zł (zestaw)

40 zł (zestaw)

45 zł (zestaw)

- Bez cukru
- Bez glutenu
- Bez mleka/laktozy
- Wegańskie

+ 5 zł

+ 4 zł

+ 2 zł

+ 3 zł

- Bez cukru
- Bez glutenu
- Bez mleka/laktozy
- Wegańskie

+ 5 zł

+ 4 zł

+ 2 zł

+ 3 zł

- Bez cukru
- Bez glutenu
- Bez mleka/laktozy
- Wegańskie

+ 5 zł

+ 4 zł

+ 2 zł

+ 3 zł

Bez cukru:+10zł   Bez glutenu:+5zł   Bez mleka:+5zł   Wegańskie:+5zł  

Bez cukru:+10zł   Bez glutenu:+5zł   Bez mleka:+5zł   Wegańskie:+5zł  

Bez cukru:+10zł   Bez glutenu:+5zł   Bez mleka:+5zł   Wegańskie:+10zł  

Blok czekoladowy jest: bez cukru, bez 
glutenu, bez mleka/laktozy i wegański.

1. PIERNIK CZEKOLADOWY Z ORZECHAMI 
keksówka (20x7cm): 60 zł

2. PRZEKŁADANIEC PIERNIKOWY Z KONFITURĄ 
PORZECZKOWĄ I CZEKOLADĄ 
keksówka (20x7cm): 70 zł

1. MAKOWIEC POD KRUSZONKĄ
kruchy spód migdałowy z warstwą własnoręcznie zmielonego maku z dodatkiem bakalii, 
całość oblana lukrem oraz posypką z bakalii
naturalny: Ø18 cm -90zł   Ø26 cm -130zł

Bez cukru:+10zł   Bez glutenu:+5zł   Bez mleka:+15zł   Wegański:+10zł  

2. ŚWIĄTECZNY SERNIK PISTACJO
śmietankowy sernik z kremem z białej czekolady, mascarpone oraz domową pastą z 
pistacji i dekoracją świąteczną
naturalny: Ø18 cm -115zł   Ø26 cm -145zł

Bez cukru:+10zł   Bez glutenu:+5zł   Bez mleka:+15zł   Wegański:+10zł  

3. ŚWIĄTECZNY SERNIK KARMELKOWY
kajmakowy sernik na spodzie korzennym z pierniczkową nutą i świąteczną dekoracją
naturalny: Ø18 cm -100zł   Ø26 cm -130zł



Bez cukru:+10zł   Bez glutenu:+5zł   Bez mleka:+5zł   Wegański:+10zł  

Bez cukru:+10zł   Bez glutenu:+5zł   Bez mleka:+5zł   Wegański:+10zł  

5. KOKOSOWY RENIFER
waniliowe ciasto z pianką migdałową i migdałami a w środku słodki mus kokosowy, 
całość udekorowana i obtoczona kokosem oraz reniferowymi pierniczkami
naturalny: Ø18 cm -100zł   Ø26 cm -130zł

Bez cukru:+10zł   Bez glutenu:+5zł   Bez mleka:+5zł   Wegański:+10zł  

6. MIKOŁAJ Z PIERNIKIEM
piernikowe ciasto czekoladowe przełamane konfiturą śliwkową, oblane gorzką 
czekoladą ze śmietanką czekoladową, całość udekorowana orzechami i czekoladą
naturalny: Ø18 cm -100zł   Ø26 cm -130zł

Bez cukru:+10zł   Bez glutenu:+5zł   Bez mleka:+5zł   Wegański:+10zł  

7. KORZENNA MARCHEWKA
wilgotne ciasto marchewkowe, mocno korzenne z orzechami nerkowca z warstwą musu 
jabłkowego połączonego z mango, a na górze warstwa karmelowej śmietanki posypana 
cynamonem
naturalny: Ø18 cm -110zł   Ø26 cm -140zł

Bez cukru:+10zł   Bez glutenu:+5zł   Bez mleka:+5zł   Wegański:+10zł  

8. TRUSKAWOWA CHOINKA
waniliowe ciasto, na którym znajdziemy piankę waniliową z ryżowym grylażem w środku 
domową konfiturę z truskawek, a na wierzchu śmietankę truskawkową z żurawiną 
całość udekorowana gałązkami rozmarynu
naturalny: Ø18 cm -110zł   Ø26 cm -140zł

Bez cukru:+30zł   Bez glutenu:-  Bez mleka:+30zł   Wegański:+50zł  

1. ŚWIĄTECZNY DACQUOISE aka dakłas kawowy
beza z kawowym kremem, musem karmelowym z nutą cynamonu, połaczona z 
orzechami włoskimi i daktylami i świąteczną dekoracją
naturalna: Ø18 cm -110zł   Ø24 cm -130zł

Bez cukru:+30zł   Bez glutenu:-   Bez mleka:+30zł   Wegański:+50zł  

4. CZEKOLADOWO-KARMELOWA BOMBKA
ciasto karmelowe z orzechowo-karmelową pianką w środku mus toffi a w nim chrupiące 
orzeszki ziemne, całość udekorowana czekoladą, karmelem i orzeszkami
naturalny: Ø18 cm -100zł   Ø26 cm -130zł

2. ŚWIĄTECZNA BEZA PISTACHIO aka dakłas pistacjowy
beza z kremem na bazie białej czekolady, mascarpone oraz musem pistacjowym i 
kruszonymi pistacjami
naturalna: Ø18 cm -130zł   Ø24 cm -160zł



696 561 947 cafe@sorrir.pl

/sorrircafe                                          /cafesorrir

Informacje
1. Zamówienia przyjmujemy do 20.12.2021 r. do godziny 16.00. Jest to termin orientacyjny gdyż po przekroczeniu liczby 

zamówień możemy zamknąć listę wcześniej o czym poinformujemy na facebook’u.

2. Zamówienia będziemy wydawać w czwartek tj. 23.12 (10.00-18.00) a także w piątek 24.12 w godzinach 10.00-12.00. Po 

godzinie 12.00 w dniu 24.12 odbiór zamówienia będzie niemożliwy.

3. Zamówienie będzie przyjete do realizacji jeżeli otrzymamy zaliczkę a także potwierdzenie przelewu z datą i nazwiskiem 

odbioru na adres mailowy lub mms na numer telefonu.

4. Zmiana zamówienia tj. ograniczeń, wielkości lub rodzaju słodkości jest niemożliwa 3 dni przed odbiorem zamówienia.

5. W dniu 24.12 nie realizujemy dostaw zamówień istnieje taka możliwość 23.12 za dodatkową opłatą 30 zł na terenie Poznania 

lub 40 zł na terenie powiatu poznańskiego

Bez cukru:+10zł   Bez glutenu:+10zł   Bez mleka:+10zł   Wegański:+20zł  

Bez cukru:+10zł   Bez glutenu:+10zł   Bez mleka:+10zł   Wegański:+20zł  

2. ŚWIĄTECZNY TORT ORZECHOWY
czekoladowy biszkopt z kremem czekoladowym, kawałkami czekolady, orzechami 
włoskimi, przełożony wiśniami, udekorowany polewą czekoladową, wisienkami oraz 
orzechami 
naturalna: Ø18 cm -130zł   Ø22 cm -170zł   Ø26 cm -250zł

Sprawdź jak wyglądają ciasta z oferty świątecznej na:

1. ŚWIĄTECZNY TORT CHOINKA
waniliowy biszkopt z nutą korzenną, z waniliowym i malinowym kremem, przełożony 
domową konfiturą malinową. Tort udekorowany jest śnieżno białym kremem z zielonymi 
świątecznymi choinkami
naturalna: Ø18 cm -140zł   Ø22 cm -180zł   Ø26 cm -260zł

Ratajczaka 18D

61-815 Poznań

Pasaż Apollo
www.sorrir.pl


