
Słodki stół



Słodki Stół
Ideą słodkiego stołu są pyszne i robiące wrażenie wypieki. To wspaniała dekoracja i atrakcja dla Waszych gości. Słodki stół 
można spersonalizować tak, aby odzwierciedlał wystrój sali i kolorystykę całego przyjęcia. Chcemy zadbać o to, by było 
pysznie i pięknie!

W naszej pracy kochamy różnorodność!  W naszych realizacjach łączymy motywy bliskie Wam, nie ograniczając się 
do powtarzalnych i powszechnych stylów. Bogactwo kolorów i duży wybór dodatków sprawiają, że każdy słodki stół jest 
wyjątkowy, unikalny, po prostu... Wasz.

Zajmujemy przygotowaniem wszystkich słodkości oraz aranżacją słodkiego stołu. 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.



Propozycje na Słodki Stół:

Cupcakes

Makaroniki

Cake pops

Bezowa 
pavlova

Tartaletki 
z kremem 
budyniowym

Sernik z białą 
czekoladą

Puszysta babeczka 
wypełniona nadzieniem 
i udekorowana kremem na 
bazie serka mascarpone.
Ciasto: waniliowe/
czekoladowe/marchewkowe/
red velvet/oreo
Nadzienie: frużelina 
malinowa, wiśniowa, 
z czarnej porzeczki, solony 
karmel, czekolada
Krem: śmietankowy/
czekoladowy

Urocze bezowo-migdałowe 
słodkości, którym nikt nie jest 
w stanie się oprzeć.
Smaki: malinowe, 
czekoladowe, biała 
czekolada, solony karmel, 
cytryna, kawa, kokos.

Ciasto na patyku 
wymieszane z kremem 
i oblane czekoladą. 
Smaki: ciasto waniliowe 
z masłem orzechowym, ciasto 
czekoladowe z nutellą.

Rozpływająca się w ustach 
beza z dodatkiem 
delikatnego kremu 
śmietankowego i świeżych 
owoców.

Połączenie kruchego ciasta 
z pysznym budyniowym 
kremem i świeżymi owocami.

Nasz bestseller, czyli kremowy 
sernik, który smakuje 
każdemu. Nie ważne czy 
lubisz sernik, ten pokochasz! ;)

6,50 zł/szt 6 zł/szt

4 zł/szt

5,50 zł/szt

4 zł/szt

90 zł/szt
(średnica 27 cm - 24 kawałki)



Rurki 
z kremem

Maślane 
ciastka 
z inicjałami

Mini deserki

Ciasteczka 
maślane z różą

Mini tartaletki 
z solonym 
karmelem

Krucha rurka wypełniona 
kremem budyniowym. Idealna 
do zjedzenia „na raz”

Duże ciastko pokryte masą 
cukrową, dekorowane 
Waszymi imionami, inicjałami 
lub innym napisem.

Klasyczne i nowoczesne desery w małym pojemniczku 
Mus z białej czekolady z frużeliną malinową
Panna cotta z wiśniami
Tiramisu
Kokosowy krem z prażonymi migdałami
Cytrynowy mus z bezą
Kokosowa panna cotta z musem mango
Oreo
Kinder country

Kruche maślane ciasteczka 
pokryte różanym lukrem 
i udekorowane suszonymi 
płatkami róż.

Krucha mini babeczka 
wypełniona karmelem 
i słonymi orzeszkami.

1,50 zł/szt

4,50 zł/szt

6 zł/szt

2 zł/szt

3 zł/szt



Profiterolki

Sernik wiedeński z gorzką czekoladą Sernik z masłem orzechowym i mleczną czekoladą

Mini babeczki 
czekoladowe 
z kremem 
śmietankowym

Ciasto ptysiowe wypełnione  
creme patissiere.

Delikatny sernik, bez spodu z kontrastowym smakiem gorzkiej 
czekolady. Klasyka.

Sycący sernik dla wielbicieli masła orzechowego i orzechów.

Puszysta czekoladowa 
babeczka udekorowana 
kremem śmietankowym.

5 zł/szt

4,50 zł/szt

90 zł/szt 120 zł/szt

Sernik cytrynowy
Sernik delikatnie cytrynowy z polewą lemon curd.

100 zł/szt (średnica 27 cm)

Sernik Oreo
Połączenie sernika i pysznych ciemnych ciasteczek

100 zł/szt (średnica 27 cm)

Sernik z ricottą i kajmakiem
Spód z herbatników z dodatkiem masła orzechowego, delikatna masa serowa i masa 
kajmakowa

120 zł/szt (średnica 27 cm)

(średnica 24 cm) (średnica 24 cm)

Ciasto 
marchewkowe

Malinowa 
chmurka

Wilgotne ciasto z dodatkiem 
orzechów i ananasa 
udekorowane kremem 
na bazie serka.

Kruche ciasto z malinową 
galaretką i dużą ilością malin, 
kremem śmietankowym 
i bezą.

120 zł/szt 90 zł/szt
30x20 cmśrednica 27 cm



Przykładowa oferta dla 100 osób 
Ok. 4 porcje na osobę:

• Tartaletki z kremem budyniowym 50 szt
• Mini tartaletki z solonym karmelem 30 szt
• Mini deserki (do wyboru) 30 szt
• Mini deserki (do wyboru)30 szt
• Rurki z kremem 50 szt
• Makaroniki 40 szt 
• Cake pops 30 szt
• Cupcakes 20 szt
• Sernik z biała czekoladą 24 szt
• Brownie 48 szt
• Ciasteczka maślane z różą 15 szt
• Ciastka z inicjałami 10 szt
• Pavlova 20 szt
Razem:  1989 zł
(cena zawiera aranżację oraz dodatkowe słodycze 
na stole takie jak bezy, pianki, czekoladki)

Przykładowa oferta dla 100 osób 
Ok. 6 porcji na osobę:

• Tartaletki z kremem budyniowym 70 szt
• Mini tartaletki z solonym karmelem 40 szt 
• Mini deserki 40 szt
• Mini deserki 40 szt
• Mini deserki 40 szt
• Rurki z kremem 50 szt
• Makaroniki 40 szt
• Cake pops 30 szt
• Cupcakes 20 szt
• Sernik z biała czekoladą 24 szt
• Brownie 48 szt
• Ciasteczka maślane z różą 15 szt
• Ciastka z inicjałami 10 szt
• Pavlova 20 szt
•  Sernik z masłem orzechowym i mleczną czekoladą 

(średnica 24 cm) 20 kawałków
•  Mini babeczki czekoladowe z kremem śmietankowym 

30 szt
• Profiterolki 30 szt
• Malinowa chmurka 24 szt
Razem: 2914 zł
(cena zawiera aranżację oraz dodatkowe słodycze na 
stole takie jak bezy, pianki, czekoladki)

Podane zestawienie jest poglądowe. Wymienione w ofercie słodkości można dowolnie wymieniać i dodawać, zgodnie 
z indywidualnymi ustaleniami.

Brownie 
z malinami 

Miodownik z powidłami 
i rumowym kremem

Makowiec na kruchym spodzie z bakaliami

Szarlotka

Intensywne w smaku, 
mocno czekoladowe 
ciasto z dodatkiem malin 
i kawałkami czekolady.

Miodowe ciasto przełożone rumowym kremem z dodatkiem 
powideł. Idealne nie tylko na święta.

Kruche ciasto z dużą ilością makowej masy, a w niej bakalie takie jak: orzechy, rodzynki, skórka pomarańczowa oraz migdały.

3 zł/szt 120 zł/szt

80 zł/szt

80 zł/szt

30x20 cm

30x20 cm



W aranżację słodkiego stołu wchodzi: 

Dodatkowe usługi:
• Dekoracja kwiatami: od 150 zł
• Wynajęcie skirtingu ze światełkami: 50 zł
• Wynajęcie lampionów: 100 zł
• Lemoniada w słoiku: 35 zł (3 litry)
• Tablica z donutami: 200 zł (24 szt)

• wynajęcie i ułożenie naczyń,
• wyłożenie słodkości
•  poinstruowanie obsługi o słodkościach, jakie są na stole
•  prosta dekoracja stołu z użyciem kwiatów dostępnych na sali.

Dowóz
• Na terenie Krakowa gratis.
• Poza Krakowem:  ok 2,50zł/km
•  Jeśli przywieziesz nam naczynia do dwóch 

dni po przyjęciu zapłacisz 30 procent mniej 
za dowóz.



Na ciacho
Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 31
mail: naciacho@gmail.com
tel: 665157787

www.naciacho.com
www.facebook.com/naciachocom
www.instagram.com/naciacho
www.pinterest.com/naciacho


