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Tort weselny
Piękny tort tworzy cudowne wrażenie, 

ale to jego smak goście będą wspominać przez lata. 

Chcemy, by Wasz był jedyny i wyjątkowy. 

Od smaku, aż po dekorację. 

Dbałość o szczegóły, świeże składniki i indywidualne podejście

– to recepta na idealny tort ślubny.



Naked-cake
Inaczej nagi tort, to jeden

z najczęściej wybieranych

rodzajów. Urzeka swoją

naturalnością i prostotą. 

Pięknie prezentuje się

zarówno ze świeżymi

owocami, jak i kwiatami lub

zielenią. Idealny nie tylko 

na rustykalne wesela





Dekorowany
 kremem maślanym

Klasyczny tort, udekorowany

lekkim, naturalnym kremem 

z prawdziwego masła, 



Drip cake
Przepiękna dekoracja ze

spływającą czekoladą lub

lukrem. Tort w takim

wydaniu może być w

całości pokryty kremem

maślanym lub z

przetartymi bokami. W

połączeniu z kwiatami

lub owocami efekt WOW

gwarantowany!



Masa cukrowa pozwala nam uzyskać

niemal każdy kształt. 

Tort w tym stylu jest elegancki

i efektowny

W stylu 
angielskim



 

Smaki torów
Wykorzystywane ciasta, kremy i frużeliny wykonujemy sami, używając naturalnych i

świeżych składników - tak, aby nasze wypieki były najwyższej jakości

Ciasto
Krem

Dodatki

czekoladowe, waniliowe, beza, 

beza kokosowa, biszkopt orzechowy

śmietankowy na bazie mascarpone, 

czekoladowy, kokosowy, OREO i inne!

świeże owoce lub domowa frużelina 

z wiśni, maliny lub porzeczki, karmel z orzeszkami,

 owoce leśne, kajmak, lemon curd

Degustacja

Na specjalne zamówienie przygotowujemy torty

 dla osób z nietolerancjami pokarmowymi.

W ramach degustacji możliwe jest przygotowanie do trzech wersji

smakowych, każdy w cenie 10 złotych. 

Zapraszamy do wypróbowania wybranych smaków tortów 

- na wynos lub w jednym z naszych lokali
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za porcję

 

Ceny tortów
Kaźdy nasz tort to rękodzieło naszych utalentowanych cukierniczek. 

Nasz wypiek jest małym (lub większym) dziełem. W związku z tym, nie stosujemy

przeliczników wagowych -  tort zawsze wyceniamy indywidualnie

12 -16 zł 



 

Słodki stół
Ideą słodkiego stołu są pyszne i robiące wrażenie wypieki. To

wspaniała dekoracja i atrakcja dla Waszych gości. 

Do przygotowania każdego słodkiego stołu podchodzimy

indywidualnie tak, aby był on częścią wesela Waszych marzeń.

 

 

 

 

Zobacz, co przygotujemy dla Was!









 

 

Przepis na
 stół marzeń

W naszej pracy stawiamy na różnorodność! 

W 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.



Serniki

Sernik z białą czekoladą

Nasz bestseller, czyli kremowy sernik, który smakuje każdemu. 

Nie ważne czy lubisz sernik, ten pokochasz!

(średnica 27 cm - 24 kawałki)

Sernik cytrynowy z lemon curd
(średnica 27 cm - 24 kawałki)

Sernik OREO
(średnica 27 cm - 24 kawałki)

Sernik z ricottą i kajmakiem
(średnica 27 cm - 24 kawałki)

Sernik z masłem orzechowym
 i mleczną czekoladą

średnica 24 cm

Sernik wiedeński z gorzką czekoladą
średnica 24 cm



ciasto waniliowe z masłem orzechowym, 
ciasto zekoladowe z nutellą.
OREO

Smaki:

Cake-pops
Ciasto na patyku wymieszane

 z kremem i oblane czekoladą.

Beza Pavlova Rozpływająca się w ustach

beza z dodatkiem delikatnego kremu

śmietankowego i świeżych owoców.



Pop sicle

Kruchy
torcik

Sernikowe

Malinowe

Smaki:

Kruche maślane ciasto, 

przełożone kremem z białej czekolady



Mini-desery

Cupcakes

Klasyczne i nowoczesne 

desery w pojemniczku

Mus z białej czekolady z frużeliną malinową
Panna cotta z wiśniami
Tiramisu
Kokosowa panna cotta z musem mango
Oreo z maliną
Banofee Pie
Różana panna cotta z białą czekoladą

50 ml

80 ml

Puszysta babeczka wypełniona nadzieniem

i udekorowana kremem na bazie serka mascarpone

Ciasto: waniliowe,

czekoladowe, marchewkowe

Nadzienie: frużelina

malinowa, wiśniowa,

z czarnej porzeczki, karmel 

z orzeszkami, lemon curd

Krem: śmietankowy,

czekoladowy

Mały
Duży



Mini
babeczki

Małe puszyste babeczki 

 ze śmietankowym kremem

Czekoladowe 

Cytrynowe

Maślane
ciastka z różą



Rurki
 z kremem

Krucha rurka wypełniona

kremem budyniowym. 

Idealna do zjedzenia „na raz”

Malinowa
chmurka

Maślane
personalizowane

ciasteczka

Duże ciastko pokryte

masą cukrową,

dekorowane

Waszymi imionami,

inicjałami lub 

innym napisem.

Kruche ciasto z malinową

galaretką i dużą ilością malin,

kremem śmietankowym

 i bezą.

Monoporcja 

lub całe ciasto



Makaroniki

Tartaletki
 z kremem budyniowym 

Połączenie kruchego ciasta

z pysznym budyniowym

kremem i świeżymi owocami.

malinowe,
czekoladowe, 
biała czekolada, 
solony karmel,
cytryna, 
kawa
kokos.
cytryna
czekolada z wiśnią

Smaki: 

Realizujemy także wieże z makaroników!

Urocze bezowo-migdałowe

słodkości, którym nikt nie jest

w stanie się oprzeć.



Brownie 
z malinami
Intensywne w smaku,

mocno czekoladowe

ciasto z dodatkiem malin

i kawałkami czekolady.

Mini - tartaletki
 z solonym karmelem

Krucha mini babeczka

wypełniona karmelem

i słonymi orzeszkami.



 

Aranżacja
 słodkiego stołu

W ramach podstawowej 

aranżacji oferujemy:

 

Dowóz
Realizujemy dostawy korzystając ze specjalnych pojazdów wyposażonych w

chłodnię. Dzięki temu przewożone słodkości są świeże po dostarczeniu na salę

weselną.

Kraków - za darmo

2 zł / km liczone 

w obie strony

- 30 %
Jeśli samemu dostarczysz

nam naczynia do dwóch

dni po przyjęciu, zapłacisz

30 procent mniej za

dowóz.

Wynajęcie i ułożenie naczyń

Wyłożenie słodkości

Poinstruowanie obsługi wesela

Prosta dekoracja z użyciem

kwiatów dostępnych na sali

Dodatkowe słodycze 

    (czekoladki, bezy, pianki itp.)



Usługi dodatkowe
Do Waszego słodkiego stołu oferujemy dodatki 

dekoracyjne i inne atrakcje dla Waszych gości!

Wynajęcie skirtingu ze światełkami 

Dekoracja kwiatowa

Domowa lemoniada w słoiku

Tablica z donutami

75 zł 40 zł

Od 200 zł250 zł (24 szt)



Girlanda z balonów - 
Strefa Balonów

Wypożyczenie rustykalnego stołu

Plaster drewna - patera na tort

Wypożyczenie białego stołu

Od 500 zł 50 zł

300 zł300 zł



Pakiety

Pakiet Premium

 

2 pozycje z grupy 1

4-5 pozycji z grupy 2

2-3 pozycji z grupy 3

3-4 pozycje z grupy 4
+ lemoniada 

 

 

 
Cena zawiera aranżację

 
Do oferty poniżej 100 osób doliczana

 jest dodatkowa oplata 250 zł

 

 

2 pozycje z grupy 1

4-5 pozycji z grupy 2

2-3 pozycji z grupy 3

5-6 pozycje z grupy 4
+ lemoniada

 

 

 

Cena zawiera aranzacje

 
Do oferty poniżej 100 osób doliczana

 jest dodatkowa oplata 250 zł

 

4 porcje / osobę

Wybierz:

30 zł / os.

6 porcji / osobę

Wybierz:

43 zł / os.

 

3-4 pozycje z grupy 1

4-5 pozycji z grupy 2

2-3 pozycji z grupy 3

1 pozycje z grupy 4

 

 

 
Cena zawiera aranzację

 
Do oferty poniżej 100 osób doliczana

 jest dodatkowa oplata 200 zł

 

 

3-4 pozycje z grupy 1

5-6 pozycji z grupy 2

3-4 pozycji z grupy 3

1-2 pozycje z grupy 4
 

 

 

Cena zawiera aranzacje

 
Do oferty poniżej 100 osób doliczana

 jest dodatkowa oplata 200 zł

 

Pakiet Klasyczny

Wybierz:

24 zł / os.

6 porcji / osobę

Wybierz:

35 zł / os.

4 porcje / osobę



Grupa 1
Mini Tartaletki

Brownie z malinami

(kawałek)

Rurka z kremem

Ciastko maślane z

różą

Grupa 2

Mini deser (50 ml)

Malinowa chmurka

(blaszka)

Sernik wiedeński

Sernik z białą czekoladą

Makaronik

Mini-babeczki 

Grupa 3
Ciasto marchewkowe 

Cupcake Beza Pavlova

Sernik OREO

Grupa 4

Mini deser (80 ml)Malinowa chmurka

(mono porcja)

Kruchy torcik

Pop sicle

Maślane ciastko

personalizowaneCupcake

personalizowany

Tartaletka z

kremem

Personalizowany cakepops

Cake pops

Sernik cytrynowy Sernik z ricottą

Sernik z masłem

orzechowym



 

Propozycja słodkiego stołu 
dla 100 osób

Sernik z białą czekoladą

Cupcakes 20 szt

Cakepops 20 szt

Mini Pavlova 20 szt

Tartaletki z kremem i owocami 40 szt

Makaroniki 40 szt

Mini deserki 20 szt

Mini deserki 20 szt

Mini deserki 20 szt

Rurki z kremem 50 szt

Ciasteczka maslane z różą 20 szt

Mini tartaletki z karmelem i orzechami 30 szt

Personalizowane ciasteczka maślane 10 szt

Malinowa chmurka 

Brownie z makinami 48 szt

 

Cena: 2400 zł 
(w tym aranżacja)

4 porcje na osobę, wersja klasyczna



 

Podziękowania
Słodka paczka z wypiekami 17x12 cm - 30 zł

Eleganckie pudełko z makaronikami i ciastkami - 28 zł

Dwa cupcakes w ozdobnym pudełu - 20 zł

Dwa makaroniki w pudełeczku - 15 zł

Cakepop lub ciastko maślane w ozdobnej folii - 10 zł



www.naciacho.com

@naciacho

@naciachocom
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Zobacz nasze
realizacje

Zapraszamy Na Ciacho
w Krakowie

Najsłodszy dzień Waszego życia

kontakt@naciacho.com +48 665157787

Napisz lub zadzwoń do Nas


