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„O nas” moglibyśmy streścić
w trzech frazach – rodzinna
atmosfera, smak i tradycja. 

A gdyby to rozwinąć?

Rodzinna atmosfera, bo jesteśmy rzemieślniczą Cukiernią, a w 
takiej małej firmie nie maszyny są najważniejsze, a ludzie i ciepłe
relacje w zespole, które wpływają później na jakość wyrobów

i zadowolenie klienta. Każdy z nas jest inny, każdy ma swój
charakter, każdy lubi coś innego – tak jak w rodzinie.
Niezależnie od tego, kto jaką pracę wykonuje, każdy

pracownik jest tak samo ważny w naszej Cukierni – znowu, 
tak jak w rodzinie :)

rodzinna
atmosfera

O nas



Smak jest podstawą. Najpierw kupujemy
oczami, potem przychodzi czas na ucztę. 

Jeśli smak zawiedzie, zapominamy o 
pierwszym wrażeniu. Od tradycji nie

uciekamy, wiemy jednak, że zmieniają się
nasze gusta, dlatego ciągle się szkolimy i
próbujemy czegoś nowego. Próbujemy, 

próbujemy i próbujemy. I dopiero po wielu
próbach oddajemy niezapomniane

ciastko w Państwa ręce.

To rdzeń naszej firmy. 
Niektóre przepisy liczą sobie

kilkadziesiąt lat. 
Były dopracowane przez
naszego Dziadka, który w 

tym samym miejscu prowadził
cukiernię nieprzerwanie od 

1986 roku. I te przepisy ciągle
są w naszej ofercie - nie bez 
powodu mówi się, że jak po 

placek, makowiec czy pączki
to tylko do Nowaczyńskiego.

tradycja

smak



1.
ciastka

sztukowe
Na drugie śniadanie



PĄCZKI
Z nich jesteśmy bardzo 
dumni! Nie za tłuste, lekko 
chrupiące - w sam raz!
Tradycyjnie oferujemy 
z nadzieniami: powidła 
śliwkowe, marmolada 

i adwokat. Mniam! 



Nasze drożdżówki są 
naturalne! Ciasto 

przygotowujemy o 
godzinie 12 w południe. 

Tak, żeby mogło 
spokojnie wyrosnąć 
na zmianę nocną :)

Drożdżówki 
oferujemy z owocami, 

budyniem, serem, 
kruszonką, jabłkiem 
i cynamonem, masą 

makową, masą 
migdałową.

Poproszę sznekę
z glancem dla 

mojego rojbra ☺

Drożdżówka 
Czy S z n e k a ?



Zwijce z 
serem ●

Amerykany

jagodzianki
Szczególnie 

polecamy je latem. 
Wtedy są najlepsze 

– ze świeżymi jagodami, 
WOW!

Jako nieliczni na rynku pieczemy amerykany 
lub jak niektórzy mówią – amoniaczki :) 

smak dzieciństwa dla wielu naszych Klientów



ROGALIKI
Drożdżowe rogaliki 

z serem lub marmoladą. 
Na dwa gryzy, 

do porannej kawusi.



Napoleonki ● gniazdka 
poznańskie ● Francuskie z 

jabłkiem



cynamonki
Ciasto półfrancuskie z 

masą cynamonową. 

Bułeczki 
cynamonowe 
są bardzo 

znane wśród 
Szwedów, 

którzy zajadają 
je podczas 
przerw w 

pracy – tzw. 
„FIKA” :) 



2. 
CIASTECZKA

Idealne do kawy



Beziki ● Biszkopty ● anyżki

Wszystkie nasze ciasteczka wyrabiamy ręcznie. 
Każde ciastko jest wyjątkowe – mniejsze, większe, 
mniej i bardziej równe. Dlatego są takie pyszne :)



Kruche kokosanki ● Kruche 
z cukrem ● domowe z 

ziarnami 



Kruche 

kokosanki ●

Kruche z 

cukrem ●

domowe z 

ziarnami 

Gwiazdki
●

trójkąciki

Półfrancuskie 
trójkąciki z serem, 

marmoladą i 
powidłami 

śliwkowymi. 
Zwane przez 

naszych Klientów 
poduszeczkami albo 

kopertami :) 



Pokrój i podziel się

3.
Babki



Babka 
z metra

Keks 
●

babka 
domowa

Zebra lub cała biała. 
Lekko wilgotna w 
środku, a z 
zewnątrz 
chrupiąca skórka

Keksy pieczono już w starożytnym Rzymie! 



Babka 
cytrynowa

Babka 
piaskowa 

Delikatna nuta 
orzeźwiającej 
cytryny.

Oblana w polewie 
czekoladowej lub 

posypana pudrem. 
Idealna do podzielenia 

wśród gości.



Babka pomarańczowa 
Babka czekoladowa
Babka pomarańczowa z plasterkami 
mandarynek. Owocowe orzeźwienie. 
Babka czekoladowa z kawałkami 

belgijskiej czekolady, zadowoli 
każdego smakosza. 

.



Tradycyjne przepisy

3.
ciasta

pieczone



Jabłecznik 
bez cukru

Sernik 
bez cukru

Delikatny sernik 
z masłem i ksylitolem, 

na spodzie z mąki 
orkiszowej pełnoziar. 

w rustykalnej formie. 
Tylko 198 kalorii w 100 

gramach!

Prażone jabłka z 
ksylitolem i nutą 
cynamonu przykryte 
kruszonką z mąki 
orkiszowej 
pełnoziarnistej.



Sernik firmowy
Nasza stała pozycja w 
ofercie. Pieczemy go 

nieprzerwanie niemalże od 
początku istnienia Cukierni 

i nic nie mamy zamiaru w nim 
zmieniać. Dziadek może być 

dumny, to jego przepis!

Twarogu używamy
cały czas tego 

samego, od lokalnej 
mleczarni i z mleka 
lokalnych krówek.



sernik z brzoskwiniami ●

z kruszonką ● sero - mak
Brzoskwinie przytulone do sera i chrupkiej bezy 

tworzą sernik z brzoskwiniami. 
Sernik z kruszonką to delikatny ser przykryty 
kakaową kruszonką, a sero – mak to idealne 

połączenie naszej pysznej masy makowej z serem.



Sernik w polewie 
Najbardziej puszysty i lekki 
sernik w naszej ofercie, 
Ser rozpływający się 
w ustach i delikatna 
deserowa czekoladaNa święta polecamy 

także sernik wiedeński 



Jabłecznik 
okrągły

Jabłecznik 
z kruszonką

Delikatne jabłka 
pokrojone 

w  kosteczkę 
przykryte kruszonką.

Jędrne i soczyste 
jabłka „ósemki”, 
całość przyprószona 
cukrem pudrem.



Jabłecznik 
domowy

Domowy, bo robimy go tak 
jak w domu :) Sami obieramy i 

mielimy jabłka, dodajemy 
trochę cynamonu i voilà!

Z polskich jabłek powinniśmy być dumni. 
Skąpane w słońcu jabłka dostarcza nam lokalny 
sadownik już od wielu, wielu lat. Są przepyszne!



Tarty 
serowe 
Lekko przyrumieniony 
ser w towarzystwie  
wisienki na kruchym 
spodzie.

Tarty 
jabłkowe 
Jabłka kosteczki 
z delikatną nutą 

cynamonu, ukryte pod 
chrupiącą kruszonką.



Placki 
drożdżowe

Maślany i z owocami 
– z rabarbarem, śliwką, wiśnią, 
maliną, truskawka, jagodą, z 

chrupiącą kruszonką…

W ofercie naszej cukierni od samego początku. Bez 
zmian, tradycyjny przepis. Wyrabiamy go starą 

metodą, typowo rzemieślniczą, od początku do końca 
własnymi rękami. Więcej tajemnic nie zdradzimy! :)



Babkowe z 
owocami

Skubaniec
Pyszna pianka z 
białka i delikatnie 
kwaśne owoce.. 

Zaskakujące 
połączenie.

Delikatne ciasto 
w okrągłej formie. 
Idealne na… piknik :)



makownik

Strucla 
makowa

Po prostu 
sMAKowicie :) 

Polecamy z 
lukrem lub z 

kruszonką. Nie 
tylko od święta.

Kultowe makowce. 
Wilgotna masa 
makowa pod 
chrupiąca kruszonka, 
Sama przyjemność



Kołacze z 
makiem

Klasyka polskiego 
cukiernictwa. 

Drożdżowe ciasto 
z naszą wyjątkową 

masą makową. 



Kruche 

kokosanki ●

Kruche z 

cukrem ●

domowe z 

ziarnami 

Bez glutenu i bez 
laktozy. 

Z najwyższej 
jakości belgijską 
czekoladą. W 
składzie tylko 

cztery składniki 
– jaja, cukier, 

olej i czekolada. 
Tak prosto a jak 

smacznie!.

Jedna z naszych 
nowości, w prostocie 
tkwi siła i smak! :)

brownie



Na wytworne przyjęcia

5.
ciasta

deserowe



PtySIE
crunch

Chrupiące z zewnątrz...
odkryj sam co kryje środek! 

Czerwone - malinowe, ciemne -
czekoladowe z wiśnią i jasne -
śmietanowe z musem z mango.

100% mango!



Morengi

Deserki 
bezowe
Puszysty duet 

mascarpone
i śmietany. 

Całość dopełniają 
świeże owoce

Delikatny krem 
kawowy i chrupiąca 
beza tworzą pyszną 
propozycję na deser.



Tarty budyniowe 
Lekki krem budyniowy 
na kruchym spodzie 

i świeże owoce. Do tego 
lemoniada cytrynowa z 
lodem… Lato, słońce…. 

chwilo trwaj!



Ptysie
●

eklery

rożki
Czekoladowe 

z kremem rumowym 
lub orzechowe 

z białą czekoladą 
na makaroniku 
z białego maku. 

Pyszny duet!

Ciasto parzone 
z delikatnym 
i puszystym kremem 
śmietanowym

Rozkoszuj się przyjemnym pęknięciem, 
czekolady przy ugryzieniu :)



babeczki śmietankowe

Babeczki na kruchym 
spodzie: malinowe, 

czekoladowe, toffi lub 
po prostu śmietankowe. Uwielbiane w 

szczególności przez 
dzieci ☺



BATONY 
TOFFI z 

orzeszkami
Idealne, gdy potrzeba 
szybkiego zastrzyku 

energii



Galaretka z owocami

Delikatna śmietanowa 
pianka i galaretka z 

owocami. Maliny, 
truskawki i borówki –
ciasto uwielbiane przez 

dzieci :)

Spróbuj wersji sezonowej 
z owocami lata



Tiramisu to klasyka cukiernictwa, inspirowana 
włoskim deserem. Kostka toffi jest świetną 

propozycją dla wielbicieli Słodkości przez duże „S”. 
Brzdąc to ciasto znane w każdym wielkopolskim 

domu – kakao, śmietana i biszkopt, 
tradycyjnie i regionalnie. 

tiramisu ● toffi ● brzdąc



R o l a d y
Śmietankowe, malinowe, 
czekoladowe, kawowe, 

porzeczkowe, gruszkowe, 
cytrynowe lub orzechowe.
Jest w czym wybierać :)  



Malinowa chmurka

Pianka z mascarpone
i lekko waniliowej 

śmietany schowana 
pomiędzy warstwą 
galaretki z malinami i 
bezowej chmurki.

Kwaskowe maliny
i słodka beza!



sacherWyborny balans ganaszu ze 
słodkiej belgijskiej czekolady 

i lekko kwaśnej 
czarnej porzeczki.

Nasz hit!

Czekoladę kupujemy od producenta,, który ziarna 
kakaowca sprowadza ze zrównoważonych upraw, 
wspierając jednocześnie fundację Cocoa Horizons.



W - z ● p e t i t ● m i c h a ł e k

Ciasto wuzetka powstało już w latach 50. Czarna 
porzeczka, krem chantilly i czekoladowy biszkopt. 

Petit to kostka z chrupkami w czekoladowym 
kremie, dzieci uwielbiają tę chrupiącą rozkosz. 
Inspiracją dla Michałka były popularne cukierki 
– w naszej wersji to orzeszki z rumem w białej 

belgijskiej czekoladzie, mascarpone
i śmietana z malinami. 



orzechowa ●nesca ● węgierska

Orzechy skąpane w miodzie, krem budyniowy 
i biszkopt toffi to kompozycja kostki orzechowej. 
Węgierska z kolei to propozycja dla wielbicieli wiśni 

w alkoholu i czekoladzie, nasza ważna pozycja 
w ofercie. Nesca to delikatne połączenie 

kawy z ganaszem czekoladowym



Jogurt w połączeniu z czarną porzeczką, 
tworzą lekkie i delikatne ciasto – to nasza fantazja 
jogurtowa.  Kostka alpejska to połączenie kwaśnego 

agrestu, ze słodkim kremem i chrupiącą bezą. 
Sernik na zimno upodobały sobie dzieci, soczyste 
kuleczki i serek mascarpone przyciągają uwagę

Fantazja jogurtowa ●alpejska●

sernik na zimno



W sonacie gruszkowej wszystko ze sobą współgra jak 
w sonatach Beethovena – kawałki gruszki, delikatny 

biszkopt i płynna, włoska beza. Szarlotka z cynamonem 
z kawałkami jabłek przywołuje wspomnienia ze 

słonecznego lata. Kostka kokosowa to delikatna pianka 
kokosowa z musem z belgijskiej czekolady.

Sonata gruszkowa ●szarlotka ●

kokosowa



Kostka pomarańczowa to smakowity mariaż 
czekolady, pomarańczy i śmietany. 

Tortoletka z soczystymi mandarynkami w galaretce 
doskonale orzeźwi. A kostka biszkoptowo – malinowa

to delikatne ciasto z malinami i nutami biszkoptów.

pomarańczowa ● tortoletka
● biszkoptowo - malinowa



Bezowa 
z adwokatem
Klasyk w naszej ofercie.

Chrupiąca beza
i delikatny krem 

z adwokatem. 

Na eleganckie i ważne 
przyjęcie wydawane
na białym obrusie…



Na ważne okazje

6.
torty



Smaki
- śmietankowy (hawana)
- gruszkowy
- malinowy
- czekoladowy na kremie
- czekoladowy na śmietanie
- kawowy na kremie
- kawowy na śmietanie
- wiśniowy

- truskawkowy
- sacher
- michałkowy
- orzechowy na kremie
- bezowy z mascarpone
- cytrynowy
- owoce lasu
- dakłas

Wielkości
- ok. 8 kawałków (śr. 17cm, 0,8 kg)     - ok. 17 kaw. (śr. 22cm, 1,6 kg)
- ok. 25 kawałków (śr. 30cm, 2,5 kg)  - pół blachy (30 kawał., 4 kg)
- cała blacha (60 kawałków, 8 kg)      - i większe piętrowe…

Jesteśmy małą, rzemieślniczą cukiernią
dlatego w gorących okresach zastrzegamy sobie możliwość 

nieprzyjęcia zamówienia gdy już będzie za późno. 
Zamówienia na tort prosimy składać 3 dni wcześniej 

– np. na sobotę w środę popołudniu najpóźniej. 

Informacyjnie o tortach



Śmietankowy, kawowy lub kakaowy. 
Z malinową żelką w środku. 
Oczywiście bez cukru i z 

biszkoptem na mące orkiszowej 
pełnoziarnistej. Tak samo smacznie 
jak tradycyjne torty, a zdrowiej!

Tort bez cukru 



Elegancki i szykowny. Delikatna i 
krucha beza. Smaczny krem z 

mascarpone z kawą. 
Świetnie sprawdzi się na każdym 

przyjęciu.

Tort dakłas



Gdy na dworze smutno 
i ponuro, tort bezowy oferujemy 

z bakaliami i toffi. 
Natomiast, wiosną i latem 
torcik najlepiej smakuje 

z pełnymi smaku sezonowymi 
owocami i mascarpone.

Tort Bezowy 



Niby niedokończony, ale jednak 
dokończony. 

Najefektowniej prezentuje się 
latem, gdy mamy bogaty wybór 

owoców. 
Przystrojony miętą wygląda 

fenomenalnie i lekko.

Tort nagi



Kruche 

kokosanki ●

Kruche z 

cukrem ●

domowe z 

ziarnami 

Tort 
zamszowy
Elegancki torcik z 

aksamitnym i oryginalnym 
wykończeniem.

Zachwyca nie tylko 
wyglądem ale i smakiem!



Gustowny torcik oblany białą, 
belgijską czekoladą jest idealną 
propozycją dla fanów łączenia 

słodyczy czekolady 
i owocowego orzeźwienia. 

Tort z musem owocowym



To brat kostki Michałek. 
Orzeszki z rumem w białej belgijskiej 
czekoladzie, mascarpone i śmietana 

z malinami. 

Tort michałek



Klasyczny torcik śmietankowy 
to propozycja zniewalająco 

lekka i delikatna.. 
Nasi Klienci chętnie wybierają też 

torty malinowe i gruszkowe 

Używamy 
śmietanę 
kremówkę 
z lokalnej 
mleczarni :)

Tort śmietankowy



To propozycja dla najmłodszych. 
Czekoladowy tort bogato zdobiony 
słodyczami Kinder… z niespodzianką :)

Tort kinderek



Wykonamy tort dla Twojej pociechy, bliskiej osoby,  
firmy z dowolnym nadrukiem. 

Jeśli chcesz możesz nam wysłać swoje zdjęcie (na 
Facebooku lub e-maila) lub przy zamawianiu 

wystarczy, że podasz nam informację 
jakiej tematyki dotyczyć 

ma zdjęcie – np. bajka „Psi patrol”

Tort ze zdjęciem



Na słodki stół

7.
Deserki



• tiramisu z mascarpone, winem marsala i biszkoptem 
• malina z galaretką 
• kawa z czekoladą i czekoladowym biszkoptem 
• mus marakuja z chrupkami orkiszowymi i białą 

czekoladą 
• beza z ajerkoniakiem i czekoladowym biszkoptem 
• kokos z czekoladą i czekoladowym biszkoptem 
• sernik na zimno z czekoladowymi chrupkami, 

soczystymi kulkami i czekoladą 
• gruszka z czekoladą i czekoladowym biszkoptem 
• mus z belgijską czekoladą i czarną porzeczką 



Najważniejsze chwile 
w życiu…

8.
wesela



informacyjnie
Degustacja tortu

Zazwyczaj proponujemy mały torcik 
jedno lub dwusmakowy w cenie 10 zł. 

W przypadku złożenia u nas 
zamówienia na wesele te 10 zł 

odliczamy od sumy. 

Cena za kilogram tortu 
piętrowego to 51 zł 

w tej cenie jest standardowy topper. 
Dodatkowo płatne są kwiaty oraz 

personalizowany topper.

Dowóz i koszt 
Przy zamówieniu ciasta i tortu dowóz 

do restauracji poza Lesznem 
jest darmowy. 

Gdy są większe odległości (od 30 km 
od Leszna) doliczamy 20-30 zł. 
Przy zamówieniu samego tortu 

piętrowego dowóz w Lesznie jest 
darmowy, poza Lesznem 
doliczamy minimum 20 zł. 

Orientacyjne wagi tortów 

3 piętra  (ok 60 osób) 8 kg
4 piętra  (ok 90 osób) 11 kg
5 pięter  (100 – 120 osób) 14 kg

6 pięter  (ponad 120 osób) 19 kg

Zapraszamy do kontaktu 
poprzez Facebooka lub 
wizytę u nas w cukierni –

ul. Lipowa 35. 
Spokojnie, mamy duże 

doświadczenie. 
Na pewno się dogadamy :).



Dziękujemy,
do zobaczenia.


