
RODZAJ CIASTA Cena
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170 zł

180 zł

170 zł

170 zł

130 zł

170 zł

180 zł

180 zł

180 zł

170 zł

170 zł

170 zł

170 zł

100 zł

180 zł

180 zł

130 zł

Sernik z kokosową nutą  - kruchy spód, puszysty sernik na mleku, 
pianka kokosowa 

Sernik tradycyjny - kruchy spód, sernik, z rodzynkami lub bez 

Sernik z owocami - kruchy spód, cytrynowy sernik, maliny/
wiśnie/borówki, kruszonka 

Sernik z rabarbarem (sezonowy) - kruchy spód, cytrynowy sernik, 
rabarbar, cynamonowo-imbirowa kruszonka 

Sernik cytrynowy – herbatnikowy spód, sernik cytrynowy, biała 
czekolada, owoce lio�lizowane 

Sernik makowo-brzoskwiniowy - czekoladowy spód, kremowy 
sernik, brzoskwinie, pianka makowo-kokosowa, czekoladowa kruszonka

Sernik z brzoskwinią – kruchy spód, tradycyjny sernik, brzoskwinie, 
polewa z czekolady deserowej 

Sernik czekoladowy – kruchy spód, sernik na bazie belgijskiej czeko-
lady, polewa z czekolady deserowej, białej oraz mlecznej 

Sernik dyniowo-kawowy (sezonowy) – herbatnikowy spód, sernik 
z dodatkiem musu z dyni oraz kawy, bita śmietana, karmelizowany słonecznik - 

Sernik Snickers lub Sernik Bounty – czekoladowy kruchy spód, 
sernik z dodatkiem batonów Snickers/Bounty, kajmak/polewa kokosowa

Sernik Michała – herbatnikowy spód, kremowy sernik, białe michałki, 
orzeszki ziemne, biała czekolada 

Sernik Adwokata – czekoladowy kruchy spód, sernik z ajerkoniakiem, 
czekoladki z likierem, polewa z białej czekolady 

Serniczek Oreo – spód Oreo, mascarpone, bita śmietana, biała czeko-
lada, ciasteczka Oreo, polewa z czekolady deserowej lub czekolady białej

Sernik Baskijski – herbatniki, kremowy i lekko słony sernik na bazie 
jogurtu greckiego i serka Philadelphia

Sernik To�ee – ciasteczkowy spód, warstwa sernika to�ee, warstwa 
sernika waniliowego, kajmak, bita śmietana

Sernik z musem porzeczkowym – ciasteczkowy spód, sernik na 
bazie mascarpone, mus z czarnej porzeczki

Serniczek Mascarpone  – kokosowy spód, mascarpone, bita śmietana. 
Biała czekolada, truskawki, płatki migdałowe, biała czekolada, wafelki kokosowe 
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Większość ciast wypiekana jest w blaszkach wielkości 35x28cm. Z takiej 
blaszki można spokojnie wykroić 20-25 kawałków. Niektóre ciasta można 

również wypiec w tortownicy okrągłej o średnicy 25cm, z których wykroić 
można 10-12 porcji. Można zamówić całą blachę, ¾ lub 1/2.

(TYLKO OKRĄGŁY)



RODZAJ CIASTA Cena
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190 zł

190 zł

190 zł

200 zł

190 zł

140 zł

200 zł

150 zł

150 zł

190 zł

150 zł

160 zł

170 zł

140 zł

160 zł

180 zł

190 zł

160 zł

140 zł

Sernik Mango – herbatnikowy spód, sernik na zimno, mus mango, 
żelka z mango

Sernik na zimno – herbatnikowy spód, sernik na zimno, biała
czekolada, owoce, autorska galaretka z dzikiej róży

Malinowa Chmurka – herbatnikowy spód, maliny, galaretka malino-
wa, malinowa bita śmietana, migdałowa beza 

Herbatnikowiec – herbatniki, waniliowy krem budyniowy, kajmak, 
kon�tura z czarnej porzeczki, bita śmietana, owoce, galaretka

Truskawki pod Chmurką  – jasny biszkopt, truskawki, galaretka 
truskawkowa, mascarpone, wanilia, bita śmietana, migdałowa beza

Kajmakobrownie – wilgotne brownie z kajmakiem 

Brownie z masłem orzechowym – brownie, mascarpone, masło 
orzechowe, kajmak, draże czekoladowe, orzechy ziemne 

Brownie z jabłkami - brownie z kajmakiem, jabłka, karmel, krówki

Brownie ze śliwkami - brownie z kajmakiem, śliwki, cynamonowa 
biała czekolada, krówki

Torcik Węgierski – kakaowy biszkopt, wiśniówka, krem czekoladowy, 
wiśnie

W-Z – kakaowy biszkopt, kon�tura z czarnej porzeczki, bita śmietana, 
czekolada deserowa, sezonowo: owoce

Słonecznikowiec – kakaowy biszkopt, krem kajmakowy, karmelizo-
wany słonecznik, czekolada deserowa 

Pijana Śliwka  – kakaowy biszkopt, krem czekoladowo-nugatowy, 
śliwki pijane rumem, czekolada deserowa 

Karpatka – ciasto parzone, krem maślano-budyniowy z wanilią, 
(sezonowo: z owocami)

Karpatka z whisky – ciasto czekoladowe parzone, krem maślano-bu-
dyniowy z dodatkiem whisky

Miodownik – miodowe placki, masa grysikowa, powidła śliwkowe, 
orzechy włoskie w miodzie

Kostka Ferrero – kakaowo-orzechowy biszkopt, krem nugatowy, bita 
śmietana, orzechy laskowe, czekolada deserowa 

Ciasto Krówka – orzechowy-miodowy biszkopt, budyń waniliowy, 
kajmak, orzechy włoskie 

Ciasto Marchewkowe – wilgotne ciasto na bazie marchewki, 
orzechy, ananas, przyprawy korzenne 

Zamówienia: +48 536 39 38 39 CH ASTRA ul. Horbaczewskiego 4,
 54-130 Wrocław



RODZAJ CIASTA Cena
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120 zł

150 zł

150 zł

170 zł

190 zł

170 zł

100 zł

100 zł

180 zł

170 zł

160 zł

170 zł

220 zł

100 zł

Ciasto Letnie – kruchy spód, waniliowa pianka, maliny, borówki, 
kruszonka, lukier 

Piernik – wilgotny piernik, powidła śliwkowe, czekolada deserowa, 
czekolada mleczna, skórka pomarańczowa 

Makowiec z bezą – kruchy spód, mak gotowany na mleku, orzechy, 
migdały, rodzynki, skórka pomarańczowa, beza

Torcik makowo-cytrynowy – biszkopt makowy, krem cytrynowy, 
frużelina malinowa

Bueno – herbatnikowy spód, budyń waniliowy, nutella, orzechy 
laskowe, czekolada deserowa, batoniki Bueno 

Torcik truskawkowy  – jasny biszkopt, frużelina truskawkowa, 
mascarpone, bita śmietana, wanilia, truskawki lio�lizowane 

Tarta serniczkowa – kruchy spód, krem serniczkowy, owoce 

Tarta niebo – kruchy spód, dżem z czarnej porzeczki, krem na bazie 
białej czekolady i kremu kokosowego, śmietanka, owoce

Torcik Nugatowy – czekoladowy biszkopt, krem czkoladowo-
nugatowy, krem waniliowy, czekolada gorzka

Szarlotka z pianką – kruchy spod, prażone z wanilią i cynamonem 
jabłka, pianka waniliowa, kruszonka

Skubaniec – kruchy spód, wiśnie, ciasto czekoladowe, pianka, 
kruszonka 

Śmietanowiec - kruchy spód, krem na bazie kwaśnej śmietany, maliny, 
borówki, waniliowa kruzonka 

Tiramisu – biszkopty maczane w kawie, mascarpone, amaretto, likier 
kawowy, kakao (sezonowo: z owocami) 

Babka pomarańczowa – wilgotna babka na bazie całych pomarań-
czy, mak (keksówka 27x8 cm)

MONOPORCJE Cena
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13 zł

12 zł

13 zł

Bezowe gniazdka – Bezowy blat, krem na bazie śmietanki, owoce 
(średnica 11cm)

Tartaletki – Kruche ciasto, frużelina malinowa, lemon curd, owoce 
(średnica 6cm)

Tartaletki nugatowe – Kruche ciasto, frużelina wiśniowa, krem 
czekoladowo-nugatowy, owoce (średnica 9cm)

Zamówienia: +48 536 39 38 39 CH ASTRA ul. Horbaczewskiego 4,
 54-130 Wrocław

MONOPORCJE


