
Katalog świąteczny
Zaplanuj z nami słodkości na Wigilię. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowaliśmy dla Państwa 
specjalną ofertę.

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. - 5 zł,  zł, 15 szt. 12 zł, 30 szt. - 22 zł

PIERNICZKI KORZENNE Z DEKORACJĄ : pierniczki dekorowane czekoladą i lukrem: 5 szt. - 

7,5 zł,  zł, 15 szt. 18 zł, 30 szt. - 34 zł

3. CIASTECZKA IMBIROWE - kruche i aromatyczne ciasteczka z tartym świeżym imbirem.

Pakowane w celofanowe torebeczki przewiązane wstążeczką, po 8 sztuk - 5 zł.

2. CIASTECZKA CYNAMONOWE - kruche i delikatne ciasteczka o wyraźnym cynamonowym 

aromacie.

Pakowane w celofanowe torebeczki przewiązane wstążeczką, po 8 sztuk - 5 zł.

4. CIASTECZKA DAKTYLOWO - ORZECHOWE - słodkie, daktylowe ciasteczka korzenne, z 

dodatkiem kawałków daktyli, orzechów ziemnych oraz migdałów.

Pakowane w celofanowe torebeczki przewiązane wstążeczką, po 8 sztuk - 6 zł.

Piernik
1. PRZEKŁADANIEC PIERNIKOWY  - delikatny piernik przełożony domową konfiturą 

porzeczkową, oblany gorzką czekoladą oraz lukrem - 60 zł/18 cm. 

2. PIERNIK ŚLIWKOWY -  klasyczny piernik z dodatkiem śliwki. Głęboki smak korzennych 

przypraw przełamany słodką orzeźwiającą śliwką, posypany świeżą żurawiną 

- 65 zł/keksówka. 



Makowiec

Sernik
1. SEROMAK - Delikatny kruchy spód, pyszny aromatyczny mak pełen bakalii oraz delikatna 

migdałowa warstwa sera. Dla smakoszy serników i makowców idealne połączenie - 90 zł/24 

2. ORZECHOWO KAJMAKOWY - połączenie śmietankowego sera, domowej roboty masła 

orzechowego, orzechów ziemnych i naturalnego kajmaku  - 85 zł / 24 cm

3. MALINOWY - twaróg waniliowy, z domową konfiturą malinową ze świeżymi owocami na 

górze tworzą przepyszną orzeźwiającą kompozycję - 90 zł / 24 cm

4. OREO - waniliowo ciasteczkowy twaróg, z musem o smaku oreo, czekoladą i jeszcze więcej 

oreo. Niezależnie dzieci czy dorośli, wszyscy kochają oreo! - 90 zł / 24 cm

5. BOUNTY - sernik na bazie mleka kokosowego oblany czekoladą na wierzchu z płatkami 

kokosa, tworzą cudowne, naturalne Bounty - 90 zł / 24 cm

1. MAKOWIEC JAGLANY - makowiec w nowej, jaglanej odsłonie oblany czekoladą oraz 

posypany tartymi migdałami oraz skórką pomarańczową - 85 zł / 24 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 - 85 zł / 24 cm



Babka
1. BABKA CYNAMONOWA  - puszyste drożdżowe ciastko z bakaliami i nutą cynamonu z 

wierzchu oblane gorzką czekoladą 65 zł / forma

2. BABKA NUTELLA - czekoladowa babka z kremem czekoladowym oraz orzechami 

laskowymi 70 zł / forma

Tarta
1. SZARLOTKA Z CYNAMONEM - klasyczna szarlotka, z korzennymi przyprawami, 

udekorowana bitą śmietaną cynamowową oraz nerkowcami 85 zł / 26 cm
2. UCIERANE CIASTO Z MALINAMI I PIANKĄ BUDYNIOWĄ- domowe, aromatyczne ciasto 

waniliowe z kremem śmietankowym, przełożone domową konfiturą z malin 80 zł/26 cm
3. 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 - 85 zł / 26 cm

4. KINDER COUNTRY - kruche ciasto waniliowe, przełożone śmietankowo karmelowym 

kremem, z preparowanym ryżem oraz grubą warstwą czekolady 80 zł / 26 cm

5. CZEKOLADOWO KARMELOWE Z JEŻYNAMI - czekoladowe kruche ciasto, z kremem 

waniliowym, musem jagodowo - jeżynowym oraz czekoladową polewą ze świeżymi 

owocami 85 zł / 26 cm



Czekoladowe

Czekoladowe Trio

1. TORCIK CZEKOLADOWO KARMELOWY - wilgotne czekoladowe ciasto, przełożone musem 

czekoladowo orzechowym, oraz zdrowym karmelem z dodatkiem siekanych orzechów, 

oblany gorzką czekoladą - 95 zł / 26 cm

2. TORCIK WIŚNIA W CZEKOLADZIE- brownie przełożone warstwą kremu czekoladowego, 

wisniami oraz bitą śmietaną z dodatkiem pokruszonej czekolady i kakao - 95 zł / 26 cm

3. TORCIK CZEKOLADOWO KAWOWY DACQUOISE - czekoladowo - kawowy biszkopt, 

przełożony warstwą daktyli i orzechów, z domową bezą oraz czekoladą - 95 zł / 26 cm

BROWNIE TIRAMISU - czekoladowy biszkopt nasączony kawą, przełożony kremem 

migdałowym, z bitą śmietaną oraz tartą czekoladą - 95zł / 24 cm

CIASTO PIERNIKOWE Z CZEKOLADĄ - korzenny biskopt z bakaliami , przełożony konfiturą z 

owoców leśnych zdobiony bitą śmietaną cynamonową z jagodami goji - 95 zł - 24 cm

PRZEKŁADANIEC ORZECHOWY Z KREMEM CHAŁWOWYM - czekoladowo orzechowe brownie, 

przełożone kremem chałwowym, kruszonymi bezami oraz kremem czekoladowym 95 zł / 24 



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 
aby odpowiednio dopasować wybrany wypiek.
3. Jeżeli potrzebują Państwo dokładny skład wypieków podamy go w 
prywatnej wiadomości.
4.  Ciasto możemy wyknać w dowolnym rozmiarze.
5. Ciasta na terenie Wrocławia 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.

Jagielnik

Przed zamówieniem

1. NUGAT – czekoladowy jagielnik, na orzechowym spodzie z kremem czekoladowym i 

orzechami laskowymi 80 zł / 24 cm

2. JAGODOWY – waniliowy jagielnik, na spodzie daktylowo kokosowym z domową 

konfiturą jagodową oraz bitą śmietaną kokosową 85 zł / 24 cm

3. PRALINA JAGIELNIK KARMELOWY przekładany chrupiąca pralinką czekoladową z 

masłem orzechowym oraz kruszonymi prażonymi orzeszkami z mini pralinkami 85 zł / 24 cm



Harmonogram
Zamówienia przyjmujemy 
do 20.12.2017 r. do godziny 

12.00.

Zamówienia będziemy 
wydawać w sobotę tj. 23.12 a 

także w niedzielę 24.12 do 
godziny 12.00.

Grudzień

Dowóz
Oferujemy dowóz na terenie 
Wrocławia i wynosi on 15 zł.

Przy zamówieniu powyżej 
250 zł dowóz na terenie 

Wrocławia - gratis



Kontakt
Tomasz Kwiecień

503 099 817

wroclaw@sorrir.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!


