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Atelier deserów
doskonałych
Czekolada Café, atelier deserów doskonałych,
pulsuje kreacją. Z gablot cukierni, jak barwne
klejnoty, kuszą słodkie dzieła. Niewiarygodnie
piękne. Aż trudno uwierzyć, że można je zjeść.
Do ostatniego okruszka.

Atelier

Michał Iwaniuk – mistrz i osobowość – zebrał
zespół zdolnych cukierników, których inspiruje
i uczy, zamieniając rzemiosło w sztukę. Razem
tworzą oryginalne smakołyki i przesuwają
granice słodyczy w niespodziewane rejony.

Desery

Architektura elementów. Feeria smaku i kaskada
endorfin. Obfitość przyjemnie obezwładniająca
zmysły. Intrygująca pointa.

Doskonałość

Lekkość pomysłu. Fokus na spójność. Autorskie
detale czynią różnicę. Kompozycje, które
są czymś więcej niż sumą najlepszych
składników. Wśród nich – Callebaut w rękach
Mistrza Czekolady…

Co sprawia, że cały świat oszalał na punkcie
belgijskiej czekolady? Jakie są sekrety belgijskich
chocolatierów? My znamy odpowiedzi na te pytania.
Do produkcji pralin i deserów używamy najwyższej
jakości czekolady Barry Callebaut, wiodącego
na rynku światowym producenta.
Czekolada ta odznacza się głębokim aromatem
i jedwabistą, gładką konsystencją. Wyrafinowany
i zrównoważony smak urzeka swoją szlachetnością.

czekolada najwyższej jakości

PRALINY

Personalizowane praliny z logo lub innym dowolnym

nadrukiem wyróżniają firmę i podkreślają jej prestiż.
Są interesującą alternatywą dla standardowych gadżetów.
Praliny Czekolada Café to gwarancja najwyższej jakości
i wysmakowanego stylu.Elegancka forma otwarcia
spotkania lub domknięcia kontraktu.
Podaruj swoim partnerom ekskluzywne czekoladki
o nietuzinkowy smakach w eleganckim opakowaniu.
Zawsze świeże i pyszne.Zawsze stosowne.

Z logo Twojej firmy

Dlaczego my?
Czekolada Café

– atelier deserów doskonałych
i urocza kawiarnia na parterze Airport Hotel Okęcie, bazując na pasji i doświadczeniu
Mistrza Czekolady Michała Iwaniuka i zespołu cukierników, przygotowuje zniewalające
zmysły torty, ciasta i desery. Ręcznie wyrabiane praliny i trufle potrafią odzwierciedlić
intencję ważnych dla Klientów chwil i okoliczności. Wyrafinowane formy i zaskakujące
smaki słodyczy, przełamywanie tradycji industrialną kreacją i charakterystyczny rys
deserów z Czekolada Café znalazły rzeszę wielbicieli.
W drugim (zaledwie) roku działalności Czekolada Café zaznaczyła swoje miejsce
na rynku świeżo wyrabianych smakołyków, zdobywając liczne nagrody i wyróznienia
oraz stając się tematem wielu recenzji kulinarnych.

Opinie
ekspertów!
Największe objawienie tego
zestawienia (…). Jeśli chodzi
o tzw. nowoczesne cukiernictwo,
to mamy w mieście prawdziwego
króla w swojej kategorii (…).
Są bezwzględnym numerem
jeden w Warszawie!
Krytyka Kulinarna

Sweets & Coffee
Awards 2016
I miejsce i tytuł najlepszej w kraju
cukierni działającej indywidualnie

Master Challenge
2016
II miejsce dla Michała Iwaniuka
reprezentującego Airport Hotel Okęcie
w kategorii „Zielona Budka Master
Challenge Ostróda 2016”

Te małe dzieła sztuki
cukierniczej nie pochodzą z paryskiej
pâtisserie Pierre Herme... to ciastka
z warszawskiej cukierni Czekolada
Café. Gratulacje, to naprawdę małe,
smaczne cudeńka światowej klasy!
Sweet Orange

Te wszystkie ciastka, praliny
i inne słodkości to mistrzostwo
ze względów wizualnych
i smakowych! Są zrobione
z wyjątkowych produktów,
bo Michał przykłada do tego ogromną
wagę! Używa niesamowitych czekolad
marki Callebaut (...).
Niebo! Po prostu niebo!
Plate of Joy

ZAMÓWIENIA
SP ECJALNE
Catering
dla firm

Słodkie bufety i przerwy
kawowe – doskonałe
na szkolenia, konferencje
i spotkania biznesowe; idealne
na każdą okoliczność.

Torty i rzeźby
Realizujemy zamówienia specjalne na torty
i czekoladowe rzeźby. Tort z logo, symboliką,
w kształcie budowli czy produktu... Z przyjemnością
zrealizujemy nawet najbardziej nietypowe pomysły.

Słodka stacja
ma moc
Wyróżnij się podczas targów

i eventów – oryginalnie zrealizowana
słodka atrakcja przyciągnie do stoiska
firmy tłumy odwiedzających. Inni
rozdają długopisy, smycze, balony?
Zaskocz swoich gości i podaruj
im trufle wyrabiane na żywo
przez Mistrza Czekolady

podczas całego wydarzenia.

Warsztaty
czekoladowe
Od ziarenka kakaowca

do czekolady, czyli atrakcyjnie
podana historia produktu
i jego użycie w teorii oraz
praktyce porwie wszystkich

do zabawy. Wzbogać swoją
konferencję lub szkolenie

o niezwykłą aktywność,

jaką są warsztaty czekoladowe

z naszym Mistrzem…
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Oferta dla firm

Trzy pytania do Managera Czekolada Café

BUSINESSMAN

MANAGER

W trakcie planowania targów
edukacyjnych, Businessman
zadaje trzy pytania managerowi
Czekolady Café.

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

B: DLACZEGO OFERTA CZEKOLADA CAFÉ
JEST LEPSZA OD INNYCH?
M: Słodkie stoiska na targach, warsztaty
czekoladowe dla �irm, czy wreszcie praliny
z logo, 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.
B: JEŻELI ZDECYDUJĘ SIĘ SKORZYSTAĆ
Z OFERTY, TO W JAKI SPOSÓB MOGĘ
ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?
M: Na początek zapraszam na indywidualne
konsultacje ze mną oraz Mistrzem Czekolady,
podczas których omówimy szczegóły Państwa
zamówienia. Osobiście pomogę przy wyborze
stoiska lub tematu warsztatów, uzgodnieniu
terminu i warunków współpracyterminu
i warunków współpracy.

Mistrz Czekolady, który jest znakomitym
doradcą smaku zadba o to, by Państwa słodkie
zamówienie było strzałem w dziesiątkę.
Konsultacje są bezpłatne. Możemy spotkać się
w Czekolada Café lub u Państwa.

B: BRZMI TO ŚWIETNIE! WSPOMNIAŁA
PANI O MISTRZU CZEKOLADY, KIM ON JEST?
M: Michał Iwaniuk jest szefem naszej
cukierni, człowiekiem, dla którego tworzenie
wyrobów cukierniczych i czekoladowych
to nie tylko zawód, lecz także pasja. Najlepiej
oddadzą to słowa Mikołaja Reya z materiału
nagranego dla Dzień Dobry TVN, w którym
porównał pracę Michała do sztuki Picassa.

Cennik:
Torty
od 10 pln

Trufle i praliny
od 4 pln

/porcja

Pralina z logo
od 4 pln

Catering
od 30 pln

/osoba

Warsztaty
Specjalne
czekoladowe
zamówienia
do indywidualnej wyceny
Czekolada Cafe
ul. 17 Stycznia 24, 02-146, Warszawa
www.czekoladacafe.eu

