
CHIC CATERING



ČOKOLÁDOVÝ SEN  
Lahodný kávovo-čokoládový korpus
s čokoládovým ganache krémom pre 

ozajstných milovníkov čokolády.

Minimálny odber: 12 ks         Cena: 1,59 €/kus

KOKOSOVÁ TORTIČKA
S MASCARPONE KRÉMOM 

Kokosový mliečny piškót, prekladaný 
vanilkovým mascarpone krémom

a jahodami, ozdobený bielou
belgickou čokoládou.

Minimálny odber: 12 ks         Cena: 1,79 €/kus
Uvedená cena je základná, nezahŕňa zdobenie navyše. 

DOBOŠKA  
Klasická torta pečená podľa tradičnej 
receptúry,  piškótové cesto s pridaním

kyslej smotany a žĺtkovo-maslový 
krém s belgickou čokoládou.

Minimálny odber: 12 ks         Cena: 1,49 €/kus

ŠŤAVNATÝ MRKVOVÝ 
KOLÁČIK

So špaldovou múkou a pekanovými orechmi, 
s plnkou z krémového syra, ochutenou 

pomarančom, citrónom a pravou vanilkou.

Minimálny odber: 12 ks         Cena: 1,89 €/kus

Všetky ceny su uvedené s DPH.



PANNA COTTA
PASSION FRUIT

Smotanová panna cotta s kontrastne
kyslým pyré z marakuje 

Minimálny odber: 20 ks         Cena: 1,69 €/kus

ČOKOLÁDOVÝ 
MOUSSE DUO 

Nadýchaný mousse z dvoch druhov čokolády 
s orieškami, zdobený karamelizovaným 
orechovým krokantom a physalisom.

Minimálny odber: 24 ks         Cena: 1,79 €/kus

JAHODOVÝ CHEESECAKE  
Ľahká letná verzia nepečeného cheesecakeu

s voňavými jahodami, krémovým syrom
a bielou čokoládou.

Minimálny odber: 24 ks         Cena: 1,69 €/kus 

MALINOVÁ MOUSSE 
Osviežujúci a nadýchaný mousse z malín na 
jemnej piškóte, zdobený čerstvou malinou.

Minimálny odber: 24 ks         Cena: 1,79 €/kus
Uvedená cena je základná, nezahŕňa zdobenie navyše. 

Všetky ceny su uvedené s DPH.



ČOKOLÁDOVÝ SEN 
CUPCAKE  

Lahodný kávovo-čokoládový korpus
s čokoládovým ganache krémom pre 

ozajstných milovníkov čokolády.

Minimálny odber: 15 ks         Cena: 1,69 €/kus

KOKOSOVÝ CUPCAKE S  
VANILKOVÝM KRÉMOM

Kokosový mliečny piškót prekladaný 
vanilkovým mascarpone krémom a jahodami, 

ozdobený bielou belgickou čokoládou.

Minimálny odber: 12 ks         Cena: 1,59 €/kus
Uvedená cena je základná, nezahŕňa zdobenie navyše. 

CHEESECAKE V KOŠÍČKU  
Pečený cheesecake z krémoveho syra,
so špeciálnym kvetinovým zdobením.

Minimálny odber: 12 ks         Cena: 1,89 €/kus

ŠŤAVNATÝ MRKVOVÝ 
CUP CAKE

So špaldovou múkou a pekanovými orechmi, 
s plnkou z krémového syra, ochutenou 

pomarančom, citrónom a pravou vanilkou.

Minimálny odber: 12 ks         Cena: 1,69 €/kus

Všetky ceny su uvedené s DPH.



OVOCNÁ TARTALETKA 
S VANILKOVÝM KRÉMOM 
Tortička z jemného mandľového lineckého 

cesta, plnená ľahkým vanilkovým créme legere 
a zdobená čerstvým sezónnym ovocím. 

Minimálny odber: 24 ks         Cena: 1,69 €/kus

MANGO PANNA COTTA
Ľahká tortička - jogurtová panna cotta 

s kúskami manga v želatíne

Minimálny odber: 24 ks         Cena: 1,29 €/kus

KARAMELOVÝ VETERNÍK 
Klasický veterník s odpaľovaného cesta
s vanilkovým krémom a karamelovou 

šľahačkou.

Minimálny odber: 12 ks         Cena: 1,19 €/kus

RÍBEZĽOVÉ TIRAMISU  
Klasický talianský dezert s mascarpone 

krémom, piškótami a kakaom, ozvláštnený 
ríbezľami a zdobený ovocím.

Minimálny odber: 24 ks         Cena: 1,79 €/kus
Uvedená cena je základná, nezahŕňa zdobenie navyše. 

Všetky ceny su uvedené s DPH.



MARSHMALLOWS  
Nadýchaný marshmallow s chuťou

vanilky a maliny.

Minimálny odber: 30 ks, 350 g Cena: 11,90 €/bal

Všetky ceny su uvedené s DPH.

MERINGUES 
Krehká snehová pusinka s chuťou ružového 
kvetu, pomarančového kvetu a levandule.

Minimálny odber: 50 g         Cena: 2,79 €/bal.

CAKE POPS  
Bonbón na paličke s možnosťou zdobenia 

s perličkami, mašlou a kvietkami.

Minimálny odber: 20 ks         Cena: 1,59 €/kus

MACARON 
Jemná, prirodzene bezlepková pusinka 

z mandľovej múky, plnená krémom z bielej 
čokolády, s možnosťou prevedenia 

s jedlým metalickým popraškom alebo 
písmenkami.

Minimálny odber: 1 ks         Cena: od 1,50 €/kus
Uvedená cena je základná, nezahŕňa zdobenie navyše. 



MAKOVÁ TORTA
BEZ LEPKU  

Maková torta je pripravená bez múky,
s makovým krémom, malinovým džemom

a poliata čokoládou.

Minimálny odber: 12 ks         Cena: 1,29 €/kus

NEW YORK CHEESECAKE   
Cheesecake pečený podľa tradičnej receptúry. 

S pravou vanilkou, korpusom z celozrnných 
sušienok a zdobený čerstvým ovocím.

Minimálny odber: 15 ks         Cena: 2,49 €/kus

ČOKOLÁDOVO-
BANÁNOVÁ TORTA

BEZ LEPKU 
Torta pripravená bez múky, s čokoládovým 

korpusom a krémom a čerstvými a sušenými 
banánmi. 

Minimálny odber: 24 ks         Cena: 1,69 €/kus

PASSION FRUIT MOUSSE  
Osviežujúci, kyselkavý a nadýchaný mousse 

z marakuje na jemnej piškóte, zdobený 
physalisom.

Minimálny odber: 24 ks         Cena: 1,89 €/kus

ŠŤAVNATÝ
PUNČOVÝ KOLÁČIK  

Lahodný a šťavnatý punčový koláčik, 
pripravovaný bez umelých aróm.

Minimálny odber: 15 ks         Cena: 1,19 €/kus

SLANÝ KARAMEL 
CHEESECAKE   

Pečený cheesecake z krémového syra,
na korpuse z karamelových sušienok

a s lahodným slaným karamelovým topingom.

Minimálny odber: 15 ks         Cena: 1,89 €/kus

CITRÓNOVÁ TARTALETKA
Tortička z lineckého cesta s citrónovým 

krémom a oflambovanou snehovou pusinkou 
a zdobená ovocím.

Minimálny odber: 24 ks         Cena: 1,69 €/kus

BAVORSKÁ ČOKOLÁDOVÁ 
MOUSSE

Mousse z horkej belgickej čokolády s višňami 
marinovanými v Amaretto likéri – bezlepkové.

Minimálny odber: 24 ks         Cena: 1,29 €/kus

Všetky ceny su uvedené s DPH.



MAKOVÁ TORTA BEZ 
LEPKU A LAKTÓZY 

Šťavnatá maková torta bez múky, s makovým 
krémom s bezlaktózovým mliekom a maslom, 

malinovým džemom a zdobená
čerstvým ovocím.

Minimálny odber: 12 ks         Cena: 1,39 €/kus

KOKOSOVÝ CUPCAKE
S  VANILKOVÝM KRÉMOM 

A JAHODAMI   
Kokosový mliečny piškót prekladaný 

vanilkovým mascarpone krémom a jahodami, 
ozdobený bielou belgickou čokoládou.

Minimálny odber: 12 ks         Cena: 1,59 €/kus

BANÁNOVÝ MUFFIN
S ČOKOLÁDOU
A ORECHAMI 

Vláčny banánový koláčik s kvalitnou 
čokoládou a orieškami.

Minimálny odber: 15 ks         Cena: 1,59 €/kus

SACHEROVÁ TORTA  
Klasická Sacherová torta podľa tradičnej 

receptúry s marhuľovým džemom 
a čokoládou.

Minimálny odber: 12 ks         Cena: 1,19 €/kus

ČOKOLÁDOVÝ
MILLE FEUILLE
S RICOTTOVÝM

KRÉMOM A MALINAMI 
Tenké pláty čokolády prekladané striekaným 

ricottovým krémom s malinami.

Minimálny odber: 20 ks         Cena: 1,59 €/kus

CUKETOVÝ MUFFIN  
Zdravý orechovo-cuketový muffin, zdobený 

bielou čokoládou a pistáciami.

Minimálny odber: 12 ks         Cena: 1,89 €/kus

BROWNIES
Vláčny čokoládový brownie s extra 

čokoládovou ganache, orechami, zdobený 
šľahaným mascarpone. 

Minimálny odber: 15 ks         Cena: 2,09 €/kus

JAHODOVÝ VETERNÍK
Svieže veterníky z odpaľovaného cesta

s vanilkovým krémom a jahodovou sľahačkou.

Minimálny odber: 20 ks         Cena: 1,19 €/kus

Všetky ceny su uvedené s DPH.



TRUFFLE HORKÁ 
ČOKOLÁDA 

S POMARANČOVÝM 
LIKÉROM A AMARETTOM

Vláčny čokoládový bonbón.

Minimálny odber: 30 ks         Cena: 1,09 €/kus

PANNA COTTA
LESNÉ OVOCIE  

Smotanová panna cotta s coulis
z vareného lesného ovocia.

Minimálny odber: 20 ks         Cena: 1,19 €/kus

TRUFFLE MLIEČNA 
ČOKOLÁDA  S LIESKOVÝMI 
ORECHAMI V KARAMELE

Vláčny čokoládový bonbón.

Minimálny odber: 30 ks         Cena: 1,09 €/kus

TRUFFLE BIELA 
ČOKOLÁDA S KOKOSOM

A LIKÉROM MALIBU
Vláčny čokoládový bonbón.

Minimálny odber: 30 ks         Cena: 1,09 €/kus

Všetky ceny su uvedené s DPH.



CANDY BAR 
KOLÁČIKY OZDOBÍME PODĽA VAŠICH ŽELANÍ:

•  meringues • cukrové kvietky • jedle mini kvietky • lupene kvetov • čerstvé ovocie
• ozdoby z temperovanej čokolády • posýpky • čokoládové hobliny • jedlý glitter

• makarónky • perličky • čokoládové cigarety
• nejedlé ozdoby ako čipkované papierové košíčky, farebné košíčky, menovky, vlajočky, tabuľky, stužky, 

paličky a pod. • písmená z plastickej čokolády • nápisy • fondantové ozdoby • 3D postavičky



VYSLÚŽKY



CRÉMECHIC – CHIC PATISSERIE  
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