Wesele

Najsłodszy stół na weselu
Słodki stół to cała sztuka, piękne aranżacje kolorów
i kształtów, które tak samo dobrze wyglądają, jak
smakują. To nie tylko pyszny poczęstunek dla gości
Waszego wesela, ale również wspaniała dekoracja

i atrakcja. Słodki stół można spersonalizować
tak, aby odzwierciedlał wystrój sali i kolorystykę.
Na Ciacho zadba o to, by było nie tylko pysznie, ale
i... pięknie!

Tort waszych marzeń
Odpowiedni tort weselny uroku powinien ustępować
jedynie parze młodej, stając się odzwierciedleniem
waszego unikalnego stylu, smaku i osobowości. Piękny tort tworzy cudowne wrażenie, ale to jego smak
goście będą wspominać przez lata. Chcemy by wasz

był jedyny i wyjątkowy. Od smaku przez kolor, symbol, czy dekorację. Dbałość o szczegóły, świeże, naturalne składniki i indywidualne podejście – to recepta
na wasz idealny tort ślubny.

Słodkie stoły
Na słodkim stole mogą zagościć:
• Pyszne kremowe serniki
• Kruche tarty z wyjątkowym nadzieniem
• Babeczki wypełnione domową konfiturą i ozdobione
kremem
• Różnego rodzaju ciasta, np. serniki z białą czekoladą,
brownie
• Tartaletki z creme pattisserie i świeżymi owocami
• Urocze mini desery
• Makaroniki
• Cakepops
• Ciasteczka z lukrem lub waszymi inicjałami
• Bezy w słoiku
• Orzeźwiająca lemoniada
• Donuty na tablicy
Oraz wiele innych słodkości!

Dekoracje słodkiego stołu przygotowujemy samodzielnie, po uzgodnieniu z wami wszystkich szczegółów.
Chcemy aby całe przyjęcie było spójne, dlatego też
ustalamy wcześniej motyw przewodni uroczystości,
rodzaj kwiatów oraz kolory pojawiające się na sali.
Dzięki temu słodki stół świetnie współgra z resztą dekoracji podczas tego wyjątkowego przyjęcia.

Torty weselne

Słodkie podziękowania

Dekoracje tortów:
Naked cake – czyli tort nagi. Urzeka prostotą
i pobudza wyobraźnie, nieco zdradzając co kryje się
w środku. Doskonały nie tylko na sielskie, rustykalne
wesele.

W stylu angielskim – dekoracja z masy cukrowej
pozwala na stworzenie niemal każdego wymarzonego
kształtu. Pod jej spodem tort kryje wspaniałe
klasyczne ciasto i domowe kremy

Drip cake – Niezwykle modna dekoracja ze ściekającej
bokami czekolady lub lukru. Pobudza apetyt na długo
przed spróbowaniem, a w połączeniu z kwiatami lub
świeżymi owocami tworzy niepowtarzalny efekt
wizualny

Wykorzystywane kremy i frużeliny wykonujemy sami,
używając tylko naturalnych i świeżych składników tak, aby nasze wypieki były najwyższej jakości.
Oferujemy również wersje dla
zdrowsze odpowiedniki tortów.

alergików

oraz

Prócz tradycyjnych paczek z ciastami, oferujemy
podziękowania w formie:
• 2 babeczki wypełnione konfiturą owocową z kremem
oraz dekoracją w pudełku przewiązanym wstążką
•
Cakepop przewiązany wstążką oraz zapakowany
w ozdobną folię
• 3-4 ciasteczka do schrupania po weselnej zabawie –
zapakowane w pudełeczko
• Ręcznie wykonane makaroniki

•
Duże, maślane ciastko na patyku z waszymi
inicjałami i datą wesela
•
Ciasteczka miodowe pokryte lukrem plastycznym
z dedykowaną dekoracją
• Ciacho-gigant z kawałkami czekolady
i inne!
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