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Cały czas ze sobą walczymy i staramy się 

ograniczać słodycze. Minimalizujemy spożycie 

cukru, nie słodzimy kawy i herbaty. 

Nie pijemy także słodzonych napojów i soków, 

ale przyznajmy, że od czasu do czasu 

lubimy zjeść jakieś dobre ciasto.
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sernik firmowy
Sernik na spodzie z herbatników z pomadą i skórką pomarańczową

sernik firmowy
Sernik na spodzie z herbatników z pomadą i skórką pomarańczową

SErNiK Z BEZĄ
Sernik na kruchym cieście z bezą na wierzchu

SErNiK Z BEZĄ
Sernik na kruchym cieście z bezą na wierzchu

sernik Z wiśnią
Sernik na kruchym cieście z wiśniami w żelu na wierzchu

sernik Z wiśnią
Sernik na kruchym cieście z wiśniami w żelu na wierzchu

sernik krakowski
Sernik z bakaliami na kruchym cieście

sernik krakowski
Sernik z bakaliami na kruchym cieście

SErNiK Z BrZoSKWiNiĄ
Sernik z kawałkami brzoskwiń na kruchym cieście

SErNiK Z BrZoSKWiNiĄ
Sernik z kawałkami brzoskwiń na kruchym cieście

sernik isaura
Sernik przekładany cienkimi warstwami czekolady i kakao 

na kruchym cieście

sernik isaura
Sernik przekładany cienkimi warstwami czekolady i kakao 

na kruchym cieście
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sernik duet
Sernik z warstwą maku na kruchym cieście

SErNiK krówkowy
Sernik z masą toffi

sernik z porzeczką
Sernik z nadzieniem porzeczkowym

kostka serowa
Jasny biszkopt przełożony masą serową i czekoladą

makówka
Masa makowa z serem i kawałkami prażonego jabłka 

na kruchym spodzie

kostka serowo-jabłkowa
Jasny biszkopt przełożony masą serową i jabłkami
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szarlotka
Na kruchym cieście obsypana kruszonką

ajerkoniak
Jasny biszkopt przełożony warstwami kremu 

o smaku ajerkoniaku i karmelu

Biały lew
Jasny biszkopt z kremem śmietankowo-karmelowym 

posypany ryżem preparowanym

Cytrynowa rozkosz
Jasny biszkopt z pianką cytrynową i warstwą karmelu 

posypany orzechami oraz płatkami migdałów 

biała dama
Jasny biszkopt z kremem śmietanowym i kawałkami mandarynek 

Biskupie
Jasny biszkopt z nadzieniem o smaku owoców leśnych, 

kremem śmietankowym i bezą z makiem
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Czekoladowe
Ciemny biszkopt przełożony masą czekoladową

cynamonowy kaprys
Biszkopt cynamonowy przełożony jabłkiem i kremem śmietankowym

Egipskie
Ciasto orkiszowo-orzechowe z masą budyniową

Czekoladowy raj
Ciemny biszkopt przełożony kremem z białej czekolady 

masą orzechową i oblany czekoladą

Delicja jabłkowa
Jasny i ciemny biszkopt przełożony masą jabłkową 

z warstwą kremu waniliowego z wiśniami 

Czarna dama
Ciemny biszkopt z kremem o smaku nutelli oraz kremem śmietankowo

- czekoladowym na bazie whisky oblany czekoladą z orzeszkami
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Góra lodowa
Ciemny biszkopt z masą budyniową i biszkopcikami 

impresja
Ciemny biszkopt z nadzieniem jogurtowym i wiśniami w żelu

Karmelek
 Biszkopt toffi przełożony kremem śmietankowo-karmelowym 

udekorowany masą toffi

Kinder bueno
Kruche ciasto z warstwą toffi przełożone mlecznym kremem 

i masą kakaową

Jogo-wiśnia
Jasny i ciemny biszkopt z masą śmietanową, 

kremem o smaku czekoladowym i nadzieniem wiśniowym

Karpatka
Parzone ciasto z kremem karpatkowym
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Krówka
Spód miodowy z kremem śmietankowym 

przełożony karmelem z biszkopcikami

Latte macchiato
Ciemny biszkopt z kremem kawowym 

Malibu
Ciemny biszkopt i ciasto karmelowe 

przełożone masą kokosową, posypane wiórkami 

Kukułka
Jasny biszkopt z kremem o smaku kukułki, 

warstwą bitej śmietany i toffi

Leniuszek
Jasny biszkopt przełożony bitą śmietaną i karmelem

Kopiec kreta
Ciemny biszkopt z masą bananową i kawałkami czekolady
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Malinowa chmurka
Ciasto na kruchym spodzie z masą mascarpone 

i nadzieniem malinowym przykryte bezą 

Marzenie
Jasny biszkopt przełożony bitą śmietaną i toffi

Miodownik
Ciasto miodowe przełożone warstwami kremu śmietankowego

pani walewska
Ciasto kruche z bezą i orzechami, przełożone kremem śmietankowym

Milky
Ciemny biszkopt z masą śmietankowo-serową 

przykryty biszkopcikami na wierzchu oblanymi lukrem  

orzechowiec
Ciasto miodowe przełożone kremem i orzechami w miodzie
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ptasie mleczko
Ciemny biszkopt przełożony mleczną pianką oblany czekoladą

rodzynkowiec
Ciemny biszkopt z kremem ananasowym, wiórkami kokosowymi 

oraz oblanymi czekoladą rodzynkami nasączonymi alkoholem

Sezamowe
Ciemny biszkopt i ciasto sezamowe przełożone kremem chałwowym

rafaello
Jasny biszkopt z wiórkami kokosowymi przełożony masą kokosową

ruda grażyna
Jasny biszkopt przełożony masą śmietankowo-czekoladową 

z mandarynkami i chrupkami wafelkowymi

pijana wiśnia
Ciemny biszkopt z kremem czekoladowym z wiśniami i alkoholem 
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Sierżant
Jasny i ciemny biszkopt przełożony kremem ajerkoniakowym 

oblany czekoladą i obsypany orzechami

Snickers
Ciasto karmelowe przełożone toffi z orzechami 

przykryte kremem śmietankowym

Szpinakowe
Ciasto szpinakowe przełożone kremem śmietanowym 

posypane żurawiną

Szampańskie
Ciemny biszkopt i biszkopt z makiem 

przełożony kremem śmietankowo-cytrynowym 
z biszkoptami na wierzchu oblanymi czekoladą

Tiramisu
Ciemny biszkopt z kremem tiramisu posypany kawą

Toffik
Jasny biszkopt przełożony kremem budyniowym, herbatnikami 

i kremem śmietankowym udekorowany karmelem
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Tulipan
Jasny biszkopt przełożony pianką agrestową, wkładem makowym 

oraz pianką truskawkową

bananowiec
Ciemny biszkopt przełożony puszystym kremem bananowym 

i kremem czekoladowym

ukrainka
Ciasto miodowe z kremem o smaku waniliowym

Zośka
Ciasto piaskowe czekoladowe i ciasto z makiem 

przełożone galaretką wiśniową z pianką cytrynową 
przykryte czekoladowym ciastem oraz polane czekoladą

Ambrozja
Jasny biszkopt z kremem o smaku śmietankowo-waniliowym 

z galaretką udekorowane wiśniami

Toffinka
Jasny biszkopt z bitą śmietaną i karmelem
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Fantazja
Jasny i ciemny biszkopt przełożony kremem śmietankowym 

z galaretką z wiśniami

Kiwi
Ciemny biszkopt z warstwą bitej śmietany 

z kawałkami zielonej galaretki udekorowany owocami kiwi

Bajeczne
Jasny biszkopt przełożony masą czekoladową z chrupkami 

i masą kakaową oraz pomarańczową galaretką

Fiona
Ciasto szpinakowe z puszystą masą cytrynową oblaną zieloną galaretką

Marmurek
Jasny biszkopt połączony z ciemnym biszkoptem, przełożony kremem 

waniliowym oraz biszkopcikami z galaretką agrestową

Melba brzoskwiniowa
Jasny biszkopt z makiem przełożony powidłami oraz masą śmietankowo
-waniliową z kawałkami brzoskwiń przykryty galaretką brzoskwiniową
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pianka serowa
Jasny biszkopt przełożony masą na bazie serka waniliowego 

z warstwami kolorowych galaretek 

rajskie
Jasny biszkopt z bitą śmietaną przełożony biszkopcikami 

i czekoladową bitą śmietaną zalaną brzoskwiniową galaretką

Melba truskawkowa
Jasny biszkopt z masą waniliową z kawałkami brzoskwiń 

oraz masą truskawkową przykryty galaretką truskawkową

porzeczka
Spód miodowy przełożony kremem waniliowym z porzeczką i galaretką 

Shrek
Jasny biszkopt z nadzieniem śmietanowym, 

pastą kiwi i zieloną galaretką

Sorbet
Jasny biszkopt z warstwą powideł porzeczkowych, masą truskawkową, 

bitą śmietaną, kremem cytrynowym przykryty czerwoną galaretką
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Ślimak z morelą
Jasny biszkopt z warstwą bitej śmietany z kawałkami moreli 

i zatopionymi w galaretce roladkami biszkoptowymi o smaku morelowym

Wedel
Jasny biszkopt przełożony masą czekoladową z kawałkami herbatników 

i orzechów oraz masą porzeczkową 

Ślimak
Jasny biszkopt z warstwą bitej śmietany i zatopionymi roladkami 

biszkoptowymi przykryte galaretką 

Śmietanowiec
Jasny biszkopt z kawałkami kolorowych galaretek 

 w warstwie śmietanowej

Zielone jabłuszko
Jasny i ciemny biszkopt przełożony masą czekoladową 

z kawałkami herbatników i orzechów, warstwą masy śmietankowej 
z kawałkami jabłek
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owocowy puszek
Jasny biszkopt przełożony kremem śmietankowym 

i sezonowymi owocami przykryty galaretką

Truskawka
Ciemny i jasny biszkopt przełożony pianką cytrynową 

udekorowany truskawkami oblanymi czerwoną galaretką

Jogurtowa-truskawka
Ciemny i jasny biszkopt przełożony warstwą masy truskawkowej 

i śmietankowej przykryte galaretką

Śmietanowiec 
truskawkowy

Jasny biszkopt przełożony warstwą śmietany 
zmiksowanej z truskawkami i galaretką truskawkową

Gumiś
Ciemny biszkopt przełożony masą śmietanową 

połączoną z nadzieniem jagodowym 

rarytas truskawkowy
Ciasto kruche z warstwami masy truskawkowo-waniliowej 

na bazie jogurtu

sezonowe
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Babeczka z nadzieniem 
wiśniowym

Krucha babeczka nadziewana frużeliną wiśniową z kruszonką na wierzchu

Babeczka z serem
Krucha babeczka wypełniona serem z odrobiną powideł 

obsypana cukrem pudrem

Babeczka z budyniem
Krucha  babeczka nadziewana budyniem waniliowym 

obsypana cukrem pudrem

Babeczka z serem i morelą
Krucha babeczka wypełniona serem i nadzieniem morelowym 

obsypana cukrem pudrem

Kokosanki
Ciasto kokosowe w formie różyczki
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rogaliki z nadzieniem 
wiśniowym / budyniowym / czekoladowym

Ciastko drożdżowe z nadzieniem wiśniowym
/ budyniowym / czekoladowym obsypane z wierzchu cukrem pudrem 

lub udekorowane smużkami czekolady

Eklerka
Małe podłużne ciasteczka ptysiowe przekładane bitą śmietaną 

oblane z wierzchu czekoladą

ptysie
Mini ptysie nadziewane bitą śmietaną 
obsypane z wierzchu cukrem pudrem

roladka z nadzieniem 
serowym / serowo-malinowym

Ciastko drożdżowe z nadzieniem serowym / serowo malinowym

rożek z jabłkiem
Ciastko drożdżowe z nadzieniem jabłkowym 

obsypane z wierzchu grubym cukrem

rożek z nadzieniem
Ciastko drożdżowe z nadzieniem 

morelowym / jagodowym / truskawkowym
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Deserek
Warstwy kolorowych wielosmakowych mas ułożonych 

w przezroczystych pojemnikach

Łabądki
Dekoracyjne ciastko ptysiowe  wypełnione śmietaną

rurka krucha z nadzieniem
śmietanowym / chałwowym

Ciasto kruche nadziewane bitą śmietaną lub kremem chałwowym

Tarta owocowa mała
Kruche ciasto wypełnione nadzieniem budyniowym 

z owocami na wierzchu

Tarta owocowa duża
Kruche ciasto wypełnione nadzieniem budyniowym 

z owocami na wierzchu

BABECZKA DEKorACYjNA
Krucha babeczka wypełniona bitą śmietaną z owocami na wierzchu
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Blok jasny
Masa czekoladowa jasna z herbatnikami

Blok ciemny
Masa czekoladowa ciemna z herbatnikami

Kremówka
Ciasto francuskie przełożone masą budyniową i bitą śmietaną 

oblane polewą o smaku kawowym

Napoleonka
Ciasto francuskie przełożone masa budyniową 

z wierzchu obsypane cukrem pudrem

Wz
Biszkopt czekoladowy przełożony bitą śmietaną i cieniutką warstwą 
powideł, oblany czekoladą udekorowany różyczką z bitej śmietany
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Makowiec
Zrolowane ciasto drożdżowe z makiem i bakaliami 

z wierzchu oblane pomadą i obsypane skórką pomarańczową

rolada orzechowa
Zrolowany jasny biszkopt z nadzieniem orzechowym obsypany orzechami

rolada owocowa
Zrolowany jasny biszkopt z owocową bitą śmietaną

rolada śmietankowa
Zrolowany jasny biszkopt z bitą śmietaną i galaretką

rolada tiramisu
Zrolowany ciemny biszkopt z nadzieniem tiramisu obsypany kakao
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ucieraniec jagodowy
Ciasto jogurtowe z jagodami obsypane kruszonką

ucieraniec ze śliwką
Ciasto jogurtowe ze śliwką obsypane kruszonką

ucieraniec serowy
Ciasto jogurtowe z serem, brzoskwiniami i wiśniami

Czekoladowo-serowe
Ciasto czekoladowe z serem

Babka cytrynowa
Ciasto piaskowe z aromatem cytrynowym oblane pomadą 

i obsypane skórką pomarańczową

Comber
Ciasto czekoladowe obficie nasączone ponczem z kawałkami orzechów 

w środku, z wierzchu oblane czekoladą
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baletki

kocie języczki

rozetka stokrotka

podwójna rozetka

karbowane



PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Rejon woj. Lubelskie 

  505-607-746
 patryk@cukiernia-trojanka.pl

Rejon woj. Wielkopolskie
  503-032-710
 zbigniew@cukiernia-trojanka.pl

BIURO / ZAMÓWIENIA
 (29) 757-84-08
  512-147-851
  503-525-291
 biuro@cukiernia-trojanka.pl

www.cukiernia-trojanka.pl

Cukiernia „TROJANKA” Krystyna Banasiak
Trojany 8, 05-252 Dąbrówka
Województwo Mazowieckie
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