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Ciastko amaretto

śmietana z orzechami arachidowymi na 
spodzie prażynkowym z dodatkiem białej 

czekolady, wykończone żelem

Kostka wenecka 

połączenie bezy z delikatnym kremem 
ajerkoniakowym na ciemnym biszkopcie

Ciastko fantazja

śmietana o smaku jagodowo-serowo- 
bananowym na biszkopcie wykończona 

owocowym żelem

Ciastko orzechowe 

orzechy zatopione w masie kajmakowe 
na kruchym spodzie z dodatkiem budyniu 

waniliowego i śmietany

Ciastko tiramisu 

spód biszkoptowy, nasączony kawą 
espresso, wypełniony śmietaną o smaku 

tiramisu

Ciastko słonecznikowe

czekoladowy biszkopt przełożony bitą 
śmietaną z budyniem waniliowym 
posypany prażonym słonecznikiem
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Ciastko bueno
śmietana z budyniem waniliowym na 

spodzie prażynkowym z dodatkiem ciemnej 
czekolady, wykończone biało–ciemną 

czekoladą

Ciastko węgierskie

krem czekoladowy z wiśniami i alkoholem, 
wykończony czekoladą

Ciastko rafaello

biszkopt z dodatkiem delikatnej bitej 
śmietany i rodzynek

Kostka chałwa

połączenie czekolady deserowej ze 
śmietaną oraz chałwą wykończona 

czekoladą 

Ciastko brzdąc 

tradycyjne połączenie bitej śmietany,  
kakao i jasnego biszkoptu

Kostka brule

śmietana połączona z budyniem 
waniliowym, posypana kruszanką 

z dodatkiem kawy
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Ciastko brzoskwiniowe

biszkopt muśnięty marmoladą z dużą 
ilością bitej śmietany z dodatkiem 
brzoskwini, wykończone galaretką

Ciastko makowe 

jasny biszkopt połączony z makiem 
przełożony śmietaną orzechową  

z rodzynkami, wykończone czekoladą

Ciastko malinowe 

ciastko na spodzie biszkoptowym, śmietana 
z malinami, oblana delikatną galaretką

Ciastko migdałowe

jasny biszkopt przełożony śmietaną  
z dodatkiem aromatu migdałowego

Ciastko piastowskie 

mus jabłkowy pokryty delikatną śmietaną 
z dodatkiem rodzynek na spodzie 

biszkoptowo – tłuszczowym

Ciastko napoleonek

ciasto francuskie przełożone śmietaną 
połączoną z budyniem waniliowym 

posypane cukrem pudrem
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Ciastko śnieżka

sernik na zimno na spodzie biszkoptowym 
pokryty cienką warstwą truskawkowej 

galaretki

Ciastko truskawkowe 

ciastko na spodzie jasnego biszkoptu, 
przełożone śmietaną z truskawkami, 

oblane delikatną galaretką

Ciastko w-z

ciemny biszkopt przełożony bitą śmietaną, 
oblany czekoladą

Babeczki owocowe

ciasto kruche wypełnione delikatną 
śmietaną, z dodatkiem różnych owoców 

Babeczki orzechowe

ciasto kruche wypełnione orzechami  
z połączeniem masy kajmakowej

Ciastko wieloowocowe

jasny biszkopt, połączony z owocami 
zatopionymi w galaretce
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Kler
ciasto parzone, wypełnione śmietaną 

połączone z budyniem waniliowym, oblane 
pomada lukrową

Ptyś

ciasto parzone wypełnione delikatną bitą 
śmietaną, wykończone pudrem

Rolada owocowa

jasne ciasto biszkoptowe, wypełnione  
bitą śmietaną z truskawkami

Babka włoska

tradycyjne połączenie jasnego biszkoptu 
z kremem czekoladowym z dodatkiem 

alkoholu

Rurka francuska

wyrób z ciasta francuskiego, wypełnione 
bita śmietaną, posypane cukrem

Rolada makowa

jasne ciasto biszkoptowe z dodatkiem 
maku, wypełnione śmietaną o smaku 

orzechowym i rodzynkami.
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Rożki czekoladowe

ciastka z kremem czekoladowym  
z dodatkiem alkoholu, oblane pyszną 

czekoladą na spodzie makaronikowym

Rożki orzechowe

Ciastka z kremem orzechowym  
z dodatkiem alkoholu, oblane pyszną 

czekoladą na spodzie makaronikowym

Kokosanki

ciasteczka kokosowe na spodzie kruchym, 
przekładane marmoladką

Ciastka kruche 

ciasteczka kruche z odrobiną marmolady

Rogaliki

ciasto drożdżowe połączone z serem  
lub powidłami

Faworki

ciasto zbijane smażone w głębokim 
tłuszczu 
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Babka drożdżowa

tradycyjne ciasto drożdżowe z dużą 
ilością rodzynek i skórki pomarańczowej, 

wykończone pomadą lukrowa i rodzynkami

Babka poznańska z kakao

babka biszkoptowo - tłuszczowa   
z dodatkiem kakao

Babka mandarynkowa 

babka biszkoptowo – tłuszczowa  
z dodatkiem mandarynek

Babka w czekoladzie

babka biszkoptowo - tłuszczowa  
z dodatkiem kakao oblana polewą 

czekoladową

Babka z metra

babka biszkoptowo - tłuszczowa   
posypana cukrem 

Babka truflowa

ciasto truflowo – czekoladowe posypane 
czekoladą
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Makówka

ciasto biszkoptowe z dodatkiem maku  
i prażonych jabłek

Placek babkowy z wiśnią

puszyste ciasto biszkoptowo – tłuszczowe 
z dodatkiem kakao i wiśni wykończone 

czekoladą

Keks
ciasto z dużą ilością bakalii i owoców 

kandyzowanych, pieczone na bazie ciasta 
biszkoptowo tłuszczowego

Placek drożdżowy

tradycyjne ciasto drożdżowe z dodatkiem 
owoców posypane kruszonką

Skubaniec

połączenie jasnego i ciemnego ciasta 
kruchego z owocami wykończone bezą

Placek makarena
wilgotne ciasto babkowe z  makiem  

i wiśniami wykończone słodkim żelem  
i migdałami
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Sernik wiedeński
sernik oparty na starej tradycyjnej 
recepturze z dodatkiem rodzynek 

wykończony pomadą lukrową

Jabłecznik z kruszonką

jabłecznik na spodzie z ciasta kruchego, 
prażonymi jabłkami z dodatkiem 

cynamonu, wykończony chrupiącą bezą

Jabłecznik z pomadą

jabłecznik na spodzie z ciasta kruchego,  
z prażonymi jabłkami z dodatkiem 

cynamonu wykończony pomadą lukrowa

Sernik domowy

puszysty sernik oparty na domowej 
recepturze z dodatkiem budyniu, 

wykończony cukrem pudrem

Sernik z brzoskwiniami 
puszysta masa serowa z dodatkiem brzoskwiń 
zapiekana na kruchym spodzie wykończona 

kruszonką i delikatną pomadą lukrową

Seromak

połączenie tradycyjnego sernika  
z dodatkiem masy makowej 
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Mufinka czekoladowa
babeczka czekoladowo – truflowa 

wypełniona pysznymi malinami muśnięta 
czekoladą

Makowiec zawijany  
z pomadą lub kruszonką

ciasto drożdżowe wypełnione masą 
makową z dodatkiem rodzynek

Makowiak z kruszonką  
lub czekoladą

ciasto z dużą ilością maku i rodzynek na 
kruchym spodzie wykończone kruszanka 

lub czekoladą i orzechami

Mazurek

kruche ciasto z dodatkiem masy 
makaronikowej, powideł i pomady lukrowej

Piernik przekładany marmoladą

biszkopt piernikowy z dodatkiem przypraw 
korzennych przełożony marmoladą, 

wykończony czekoladą

Miodownik

babka czekoladowa na maśle i naturalnym 
miodzie z dużą ilością bakalii
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Rogal świętomarciński

biała masa makowa z dodatkiem rodzynek  
w cieście półfrancuskim wykończona pomadą 

i orzechami arachidowymi

Pączek z malinami 

ciasto drożdżowe nadziewane malinami, 
wykończone pudrem

Pączek z powidłami 

ciasto drożdżowe nadziewane powidłami 
oblane pomada z dodatkiem skórki 

pomarańczowej

Pączek z ajerkoniakiem 

ciasto drożdżowe nadziewane budyniem 
ajerkoniakowym oblane pomadą  

z dodatkiem czekolady

Drożdżówka

ciasto półfrancuskie wykończone 
kruszanką i lukrem z dodatkiem: śliwki, 
jabłka, rabarbaru, maku, budyniu, sera

Pączusie serowe 

ciasto maślano-serowe z nadzieniem 
jogurtowym

lekkie połączenie czekoladowego  
biszkoptu i śmietany o smaku gruszkowym  
z dodatkiem drobnych kawałków gruszki 

Tort biała dama 
śmietana z białą czekoladą  

przełamana nutą czarnej porzeczki  
na spodzie prażynkowym

połączenie śmietany o smaku malinowym  
z dodatkiem malin na jasnym biszkopcie  
wykończony białą czekoladą i malinami
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Tort gruszkowy
lekkie połączenie czekoladowego  

biszkoptu i śmietany o smaku gruszkowym  
z dodatkiem drobnych kawałków gruszki 

Tort biała dama 
śmietana z białą czekoladą  

przełamana nutą czarnej porzeczki  
na spodzie prażynkowym

Tort malinowy 
połączenie śmietany o smaku malinowym  
z dodatkiem malin na jasnym biszkopcie  
wykończony białą czekoladą i malinami

Tort cappuccino
śmietana o smaku cappuccino  
połączona konfiturą z czarnej  

porzeczki na jasnym biszkopcie

Tort royal
tort wypełniony puszystą czekoladą  
karmelową na spodzie prażynkowym

Tort migdałowy
jasny biszkopt połączony z delikatną  

śmietaną o smaku migdałowym 

Tort z galaretką
puszysta śmietana z truskawkami  

oblana pyszną galaretką  
na jasnym biszkopcie
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Tort pomarańczowy

Tort węgierski

Tort serowy z wiśniami

Tort czekoladowy

Tort serowy

Tort czarny las

Tort bezowy

tort wypełniony śmietaną o smaku pomarańczowym  
z dodatkiem pomarańczy i mandarynek na ciemnym biszkopcie

mus czekoladowy na bazie kremu z dodatkiem 
alkoholu, całość dopełniona konfitura z czarnej 

porzeczki na czekoladowym biszkopcie, 
wykończonym polewą czekoladową

kompozycja ciemnego biszkoptu i kremu  
czekoladowego  z dodatkiem wiśni i alkoholu

wyśmienite połączenie śmietany i serka 
mascarpone z dodatkiem figi, daktyli, oraz 

orzechów, wykończony chrupiącą bezą

pieczony sernik z rodzynkami oblany  
czekoladą na delikatnym jasnym 

biszkopcie

pieczony sernik na ciemnym biszkopcie z wiśniami 
wykończony białą i ciemną czekoladą

mus czekoladowy połączony z aromatycznymi wiśniami 
i czekoladowym biszkoptem, wykończony czekoladą
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Tort serowy

Torty bajkowe
Motywy umieszczone na tortach dopasowane do indywidualnych  

potrzeb klienta. Smak i wygląd tortu do uzgodnienia.
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Torty okolicznościowe
Torty przygotowane zgodnie z indywidualnym oczekiwaniem naszych klientów,  

stosowane co do okazji: chrzest, komunia, urodziny itp., smak i wygląd tortu do uzgodnienia.
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Torty weselne
Torty dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, 

 smak i wygląd tortu do uzgodnienia.
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Cukiernia i kawiarnia
Paweł Piętka

kontakt@cukiernia-pietka.pl
www.cukiernia-pietka.pl

Punkt sprzedaży I

ul. Poznańska 29 
62-095 Murowana Goślina

tel.: 61 811 20 33

Godziny otwarcia: 
Pn.-Pt.: 10.00-18.00 

Sb.: 9.00-18.00 
Ndz.: 10-18

Punkt sprzedaży II

ul. Nowy Rynek 18 
62-095 Murowana Goślina

tel.: 61 811 42 71

Godziny otwarcia: 
Wt.-Pt.: 10.00-18.00 

Sb.: 10.00-15.00 

Projekt graficzny i zdjęcia – ad rem Waldemar Pluta – www.adrem.info


