
Oferta 
      weselna

TORTY / SŁODKIE STOŁY / SŁODKOŚCI / 
PODZIĘKOWANIA DLA GOŚCI / CIASTA



Agnieszka

MIŁO NAM, ŻE TU JESTEŚ!

hej czesc!

Hej, tu Natalia!
Od 2014 r. prowadzę pracownię słodkości,  w której razem 
z bratnią i szaloną duszą Agnieszką tworzymy artystyczne
słodkie dzieła.
Pracownia rozwija się z każdym kolejnym rokiem, podejmujemy
coraz większe wyzwania, realizujemy skomplikowane projekty 
i same sobie podnosimy poprzeczkę.
Biorąc udział w szkoleniach, targach i sesjach zdjęciowych
nieustannie wzbogacamy nasze doświadczenie 
w cukiernictwie : )

, ,

Natalia 



co robimy ?
ZA KAŻDYM RAZEM COŚ WYJĄTKOWEGO

Staramy się, aby każda realizacja była 
w pewien sposób oryginalna, inna 
od poprzedniej... 
Kochamy to, co robimy i niejednokrotnie
dokładamy od siebie dużo więcej niż
sami tego od nas oczekujecie.

Krótko pisząc - tworzymy team idealny!

 

A CHWALĄC SIĘ NIESKROMNIE...

W 2020 r. zdobyłyśmy 
II miejsce na 

Mistrzostwach Europy 
w Dekorowaniu

Tortów!
 



torty weselne



SMAKI TOP 

śmietankowy z żelką mango + kawałki brzoskwiń +
kokos w białej czekoladzie
cytrynowy z bezą i malinami + crunche cytrynowe +
biszkopt zielona herbata
malinowo - śmietankowy z malinami + kokos +
crunche w białej czeko + żelka malinowa

biała czekolada z dżemem porzeczkowym + jagody
+ maliny + crunche w białej czeko
czekoladowo - malinowy + karmel + maliny +
crunche w ciemnej czeko 
waniliowo - orzechowy  z  ferrero rocher + deserowa
czeko + prażone wiśnie

Na bazie śmietanki:

Na bazie kremu:

biuro@szymanskasweet.art

Umów się na konsultację 
z degustacją wszystkich 

smaków tortów!
 



UPIĘKSZAJĄCE DODATKI

W swojej ofercie
posiadamy także
piękne dodatki -
warto przemyśleć
kwestię serwisu tortu,
dekoracyjnych świec 
i personalizowanego
toppera, bo takie
szczegóły dają efekt
Wow!

piętro z plexy optycznie powiększające tort  + 150 zł  

świece z wosku pszczelego (różne kolory i rozmiary) + 50 zł 
wózek do serwisu tortu (jeśli realizacja jest poza
Wałbrzychem i najbliższą okolicą, to tylko w zestawie 

topper personalizowany + 50 zł

       (figurki wyceniane indywidualnie)

       ze słodkim stołem) + 150 zł



KIEDY JEDEN TO ZA MAŁO

Takie rozwiązanie to świetny pomysł, gdy na wesele zapraszamy
więcej niż 110 osób. 
Torty pięknie się prezentują, pysznie smakują (możemy wybrać
aż 4 różne smaki!) i robią piorunujący efekt!
Obsługa sali kroi mniejsze torty przed samym serwisem, 
dzięki czemu oszczędzamy tak cenny czas przy krojeniu tortu
głównego na sali : )

CENA OD 220 ZŁ/KG 

Zamiast jednego
tortu możemy mieć

ich aż trzy!



za co placicie?/

wieloletnim doświadczeniem cukierników
profesjonalnym  zapleczem produkcyjnym
sprawdzonymi recepturami na bazie naturalnych
składników najwyższej jakości
specjalnymi samochodami chłodniami
legalnie działającą firmą na rynku cukierniczym

Nasza pracownia artystyczna Sweet.Art 
działa w ścisłej współpracy z Cukiernią Oleńka 
(na rynku od ponad 55 lat!).

Czym się różnimy od innych pracowni ?

U nas nie ma miejsca na skróty i zamienniki!!

Robimy to
profesjonalnie!
Do każdej z naszych Młodych Par staramy się
podchodzić indywidualnie. 

Podczas spotkań degustacyjnych wspólnie
tworzymy koncepcję projektu tortu i słodkiego
stołu. 

 A jeśli tylko zaufanie na to pozwoli, to
potrafimy przygotować realizację, która
finalnie zaskoczy nawet Was! 



cennik tortów

torty weselne ze standardową dekoracją - od kwoty 160 zł/kg 

torty weselne z bardziej skomplikowaną dekoracją - od 180 zł/kg

torty weselne z jadalnym 24 karatowym złotem - od 200 zł/kg
kilka tortów weselnych zamiast jednego - od 220 zł/kg 

      (wykończenie np. śmietanka/krem + żywe kwiaty); 
     Jeśli tort ma być udekorowany kwiatami od dekoratora (musimy po nie
      pojechać i zapłacić za nie więcej niż standardowo) - doliczamy ok 10%
      wartości tortu

      (np. tort z ręcznie robionymi kwiatami, opłatkami
      waflowymi, koronkami itd.)

      
Cena ostateczna ustalana jest indywidualnie 

według projektu tortu.

Standardowy przelicznik to 120 g tortu dla 1 osoby.
Dla Smakoszy proponujemy zamówić 150 g na 1 porcję ; )



slodki stól/ /



W swojej ofercie mamy wiele
rodzajów pater (złote,
porcealnowe, drewniane, plexy,
geometryczne itd.),
świeczników, stojaków,
obrusów, ścianek, skirtingów 
i nieskończenie wiele
dodatków.

Czujemy się dobrze 
w każdym stylu - boho, rustyk,
glamour, natural 
i do każdego z nich
dopasujemy swoją aranżację.

Więcej aranżacji
 i dekoracji znajdziecie 
w katalogu realizacji : )



W zależności od potrzeb i wielkości przyjęcia weselnego, 
mamy w swojej ofercie dostępnych kilka różnych pakietów
słodkich stołów, kilkanaście rodzajów słodkości i całą masę
pięknych dekoracji. 



lista slodkosci
WYBRANE SAMO NAJLEPSZE!

/ ,

makaroniki francuskie z nadzieniem
ptysie z kruszonką, budyniem i wiśniami
minitartaletki z mascarpone, malinami i białą czeko
deserki czekoladowe na brownie z whisky i crumblami
cake pops czekoladowe
miniserczniki z oreo lub prażonym jabłkiem
makarony XXL z crunchami i kremem z białej czeko
deserki owocowe z paloną bezą i kokosem
beziki minipavlove z owocami sezonowymi
lody na patyku (mus z malinową żelką lub karmelem)
tartaletki mango z wanilią i brzoskwiniami

premium
monoporcja chmurka - z flambirowanym bananem na
sambuko i musem z laską wanilii
monoporcja kula - mus cytrynowy z żelką  marakuja

monoporcja egzotyczna - ganache z białej czeko 
      i crunchami cytrynowymi na kruchej tartaletce

      z kwaśną żelką mango i wiórkami kokosowymi na
      kruchym sable

basic

Umów się na konsultację 
z degustacją słodkości!

 



pakiety

4 porcje
słodkości dla 1
Gościa
7 rodzajów
słodkości basic
do wyboru + 1
rodzaj z opcji
monoporcje
premium 

pakiet 2 
45 zł / os. 

      

wybrany pakiet słodkości
dekoracja classic
wybrane dodatki 

Na końcową cenę słodkiego stołu składa się:

3 porcje
słodkości dla 1
Gościa
6 rodzajów
słodkości basic
do wyboru 

pakiet 1 
40 zł/ os. 

W każdym z pakietów
słodkości zawsze są

dekorowane 
w kolorach przewodnich

wesela : )

4 porcje
słodkości dla 1
Gościa
8 rodzajów
słodkości basic
do wyboru + 2
rodzaje z opcji
monoporcje
premium
pełna
personalizacja
słodkości
(monogramy,
inicjały, motyw
przewodni)
wózek do
serwisu tortu 

pakiet 3
 60 zł/ os.

 



4 porcje słodkości premium dla 1 Gościa (wszystkie typu
monoporcje) przygotowywane od podstaw na życzenie Państwa
Młodych
8 rodzajów deserów do ustalenia
dwa komplety pater na słodkości do wyboru
indywidualnie przygotowywana oferta 
projekt aranżacji słodkiego stołu
pełna personalizacja słodkości (monogramy, inicjały)
wózek do serwisu tortu

pakiet mono
 80 zł / os.

Wesele na 50 osób 
50 x 4 = 200 szt. słodkości 
8 rodzajów słodkości do wyboru (7 + 1 premium)
koszt słodkości = 2 250 zł
dekoracja = 500 zł
dodatki według uznania

Przykład wyceny dla pakietu nr 2 - 45 zł/os. :



dekoracja classic

ustalenie kolorystyki sali weselnej i nawiązanie do niej 

1 rodzaj dekoracyjnych pater do wyboru 
obrusy i skirtingi na słodki stół w dopasowanym kolorze 
drobna dekoracja kwiatowa według ustalonych kolorów kwiatów
rozłożenie całej aranżacji w dniu wesela oraz wyłożenie połowy
słodkości (pozostałą ilość dokłada obsługa 

Dzięki osobno wycenionej dekoracji classic możemy
przygotowywać słodkie stoły na przyjęcia już od 40 osób : )

 Dekoracja classic obejmuje:

       w aranżacji słodkiego stołu

       w trakcie trwania wesela)

CENA DEKORACJI WYNOSI 500 ZŁ



dodatki
kompozycja kwiatowa od florysty dekorującego salę + 300 zł
ścianka dekoracyjna za słodkim stołem (kilka opcji) od 300 zł
stoły złote lub transparentne + 400 zł
dodatkowy rodzaj pater + 100 zł 
stojaki boczne złote (6 szt.) + 200 zł
podświetlenie słodkiego stołu + 100 zł
dodatki dekoracyjne w motywie przewodnim wesela + 200 zł 
winietki z podpisami słodkości + 50 zł 
dodatki indywidualne według życzenia - cena do uzgodnienia

Każda realizacja zasługuje na indywidualne podejście,
dlatego najlepiej jest omówić wszystko na spotkaniu : ) 

,



slodkosci weselne/ ,



Jeśli chcecie samodzielnie
stworzyć słodki stół 
lub uzupełnić ofertę ciast 
o kilka niecodziennych
słodkości 
- mamy coś dla Was.

Całą listę weselnych słodkości
wraz z cenami i ilościami
minimalnymi znajdziecie na
naszej stronie
www.szymanskasweet.art 
w zakładce 
"słodkości weselne"

Stadardowa porcja 
dla 1 Gościa to 4 sztuki! 

 
Uwierzcie, 

nasze słodkości znikają
do ostatniego!



podziekowania ,

Warto zastanowić się
nad drobnym
upominkiem  
dla Waszych Gości
weselnych, który będzie
podziękowaniem za Ich
obecność i wspólne
świętowanie do białego
rana.

kruche ciasteczka
cena: 9 zł/szt. + opakowanie

makaroniki
10 zł/2 szt. + opakowanie 

DLA GOŚCI WESELNYCH



muffinki
cena: 9 zł/szt. + opakowanie

mini czekolady
cena: 11 zł/szt. + opakowanie



Na żadnym weselu nie powinno
zabraknąć puszystego sernika
lub tradycyjnego jabłecznika! ; )

 
Naszą propozycja to ciasta

bankietowe - mix 6 rodzajów
ciast, pokrojonych w kosteczkę 

i zapakowanych w papilotki -
całość gotowa do wyłożenia na

sali.
 

pyszne ciasta 
BANKIETOWE

sernik, 
jabłecznik, 
eklerki
tartaletki z owocami
czekoladowe 
makowiec

 
bankietówki to:

CENA 49,20 ZŁ/KG
cena może ulec zmianie w trakcie sezonu weselnego



Puszysty mus, kwaśna żelka, chrupiąca pralina 
i rozpływająca się w ustach czekolada. 
Brzmi dobrze prawda? ; )

LUKSUSOWE SŁODKOŚCI

W swojej ofercie posiadamy
wiele ciekawych form 

i przepysznych smaków!

CENA OD 15 ZŁ/SZT.

monoporcje



Każdy z nas jest inny, każdy ma inne marzenia... 

...dlatego najlepiej jest omówić każdą
najdrobniejszą kwestię związaną ze słodkościami
na Waszym weselu na spotkaniu indywidualnym : )

zróbmy to razem!

SzymanskaSWEET.ART
ul. Armii Krajowej 38
58-302 Wałbrzych

www.szymanskasweet.art
biuro@szymanskasweet.art

 

szymanskasweet.art


