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Słodkie bufety
w stylu vintage
królują na
przyjęciach
weselnych
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Czekolada Café,
cukiernictwo czy

sztuka?

Michał
Iwaniuk

Mistrz Czekolady w TVN!

Nowość na
rynku!

Słodki młyn

Oferta

Czekolada Café
Pozwól nam zachwycić
Twoich Gości

W

esele idealne to takie, które będzie latami
wspominane zarówno przez Parę Młodą, jak i Gości.
Co zrobić, aby przjęcie weselne było niezapomniane?

My odpowiemy na to pytanie...

SŁODKIE BUFETY
CZYLI CANDY BAR WEDŁUG CZEKOLADA CAFÉ

Torty

, ciasta,
desery oraz wszelkie
wyroby cukiernicze
wystawione na stołach
w stylu vintage.
Stylizowany wygląd
serwowanych słodkości,
pastelowe barwy i owocowe
smaki zachwycą Gości!

W słodkich bufetach znajdą się
muffiny, makaroniki,
tradycyjne ciasta, oryginalne
desery, ręcznie wykonane trufle
i praliny oraz czekoladowa
fontanna z owocami
sezonowymi. Chętnie
zrealizujemy Państwa
pomysły i wypełnimy bufet
innymi słodkościami
z naszej oferty.

Candy Bar
Baśniowy wóz zawiezie Gości
w świat słodyczy!
Uroczy pomysł, aby urozmaicić
przyjęcie weselne,
bankiet i każde inne spotkanie.

Torty
CzekoladaCafé,
cukiernictwo
czy sztuka?
W

słodkim bufecie nie może
zabraknąć stylowego tortu.
O cudowny wygląd i wyjątkowy
smak zadba Mistrz Czekolady
Michał Iwaniuk. Jego wieloletnie
doświadczenie i pasja gwarantują
najwyższą jakość wykonania
i niezapomniane doznania smakowe.
Wykonujemy torty spersonalizowane,
zgodnie z Państwa życzeniem,
jesteśmy gotowi zrealizować nawet
najbardziej nieszablonowe pomysły.
”

Ten tort zachwycił wszystkich gości
na moim weselu”
Barbara - Klientka Czekolada Café

Słodki
młyn

Nowość na rynku!
Nieszablonowy sposób, aby zaserwować Gościom
praliny, tru�le, muf�iny i inne słodkości,
przygotowane przez naszego Mistrza Czekolady.
Stojaki ze smakołykami to także świetny pomysł
na przyjęcie urodzinowe i każde inne wydarzenie
rodzinne lub biznesowe.
Na specjalne życzenie oferujemy Państwu słodką stację do wyboru :

gofry

wata
cukrowa

lody

Atelier deserów doskonałych

Oferta

Czekolada Café
Pozwól nam zachwycić swoich Gości
Trzy pytania do Managera

PANNA MŁODA

MANAGER

W trakcie przygotowań do ślubu,
Panna Młoda zadaje trzy pytania
managerowi Czekolada Café.

KAROLINA FEDOROWICZ
tel.: +48 22 456 80 34
tel. kom.: +48 667 65 69 29
karolina.fedorowicz@czekoladacafe.eu

PM: DLACZEGO WASZA OFERTA JEST
LEPSZA OD INNYCH?
KF: Wóz ze słodkościami, młyn z pralinami,
czyli niespotykane dotąd na polskich weselach
elementy dekoracji, to tylko wisienka na torcie.
Naszą unikalność tworzą przede wszystkim
mistrzowsko wykonane wyroby cukiernicze,
dlatego z całą pewnością mogę powiedzieć,
że nasza oferta jest ciekawsza, niepowtarzalna
i dopasowana do potrzeb gości.
PM: JEŻELI ZDECYDUJĘ SIĘ SKORZYSTAĆ
Z PAŃSTWA OFERTY, TO W JAKI SPOSÓB
MOGĘ ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?
KF: Na początek zapraszamy na indywidualne
konsultacje z Mistrzem Czekolady, który jest
znakomitym doradcą smaku.

Następnie osobiście pomogę Państwu przy
wyborze dekoracji, uzgodnieniu terminu
i warunków dostawy zamówionych produktów. Konsultacje są całkowicie bezpłatne, jeżeli
nie mogą Państwo przyjechać do Czekolada
Café, my przyjedziemy do Państwa.

PM: BRZMI TO ŚWIETNIE! WSPOMNIAŁA
PANI O MISTRZU CZEKOLADY, KIM ON JEST?
KF: Michał Iwaniuk jest szefem naszej cukieni,
człowiekiem, dla którego tworzenie wyrobów
cukierniczych i czekoladowych to nie tylko
zawód, to jego pasja. Najlepiej oddadzą to
słowa Mikołaja Reya, który nagrywając
materiał dla Dzień Dobry TVN, porównał pracę
Michała do sztuki Picassa.

Cennik:
Makaroniki
od 5 pln

Trufle i praliny
od 4 pln

Musy i desery
od 8 pln

Muffiny
od 6 pln

Wypieki i ciasta
od 3 pln

Torty
od 8 pln

Candy Bar

do indywidualnej
wyceny

Czekolada Café
ul. 17 Stycznia 24, 02-146, Warszawa
www.czekoladacafe.eu

