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zákusky ze
sladké vesnice

NABÍDKA
zákusky dorty rolády řezy
čajové pečivo dortíky

Dobrý den
Jsem velice ráda, že jste se rozhodli prohlédnout si nabídku
naší rodinné cukrárny Zákušice. Dovolte mi Vám v pár větách
přiblížit mou práci.
K pečení používám výhradně kvalitní suroviny - vejce, vysokoprocentní čokoládu, živočišnou šlehačku, rum. Snažím se vyvarovat barviv - kde je to možné, barvím ovocem a samozřejmostí
jsou krémy s máslem. Nepoužívám ochucené ztužovače - do
lehkých dortů dávám šlehačkové náplně s tvarohem, jogurtem,
zakysanou smetanou, karamelem, mascarpone a ochucené
jsou ovocem nebo ovocnými džemy. Pařížskou šlehačku vařím
z 60% čokolády.
Nejen z těchto důvodů jsem přesvědčená, že Vám bude chutnat. Peču s radostí a to je ta nejdůležitější ze všech ingrediencí. Receptury, podle kterých produkty vznikají, jsem zdokonalovala 20 let a nyní jsou připraveny Vám zpříjemnit jakoukoliv
slavnostní chvíli. Ať už se jedná o životní jubileum, svatbu nebo
čas na kávu po obědě, tak věřím, že zákusek z naší sladké vesnice bude tím pravým společníkem.
Přeji ať je ve Vašich dnech co nejvíce příležitostí k oslavě a
těším se na případné setkání.
Monika Chromečková
cukrářka

MINI ZÁKUSKY

VĚTRNÍK

PUNČOVÝ ŘEZ

INDIÁNEK

Žloutkový krém,
karamelová šlehačka
a karamelová poleva

Korpus punčový,
korpus citrónový,
džem

Piškot domácí,
ovocná pěna
a čokoláda

22 Kč

12 Kč

12 Kč

OŘECHOVÝ
KOŠÍČEK

OVOCNÝ
KOŠÍČEK

LIKÉROVÁ
ŠPIČKA

Linecké košíčky,
vařená ořechová náplň,
čokoláda, ořech

Linecký košíček,
žloutkový krém,
ovoce, želé

Domácí piškot,
čokoládový krém,
rumový likér, čokoláda

12 Kč

12 Kč

22 Kč

VĚNEČEK

VĚNEČEK
SE ŠLEHAČKOU

VĚNEČEK
PAŘÍŽSKÝ

Žloutkový krém,
fondánová poleva

Žloutkový krém,
šlehačka

Pařížská šlehačka,
čokoláda

12 Kč

16 Kč

16 Kč

SPECIALITY ZE ZÁKUŠIC

KOŠÍČEK SE
SLANÝM
KARAMELEM

POVIDLOŇ

PERNÍKOVÉ UCHO
S CITRÓNOVÝM
KRÉMEM

Košíček, slaný karamel,
čokoláda, griliáš

Povidla,
tvarohová šlehačka

Kořeněné těsto s žitnou moukou,
smetanovo-citrónový krém

16 Kč

16 Kč

16 Kč

DORTY
Ø 22 cm
8 - 10 porcí

Ø 26 cm
12 - 16 porcí

580 Kč

780 Kč

+ cena za krabici a podložku 30 Kč

MÍŠA DORT

LEHKÝ OVOCNÝ

KUBÁNSKÝ

Čokoládový korpus,
tvarohový krém,
čokoládová ganache

Vanilkový korpus,
lehký krém, želé,
džem, ovoce dle výběru

Čokoládový piškot,
banány, pařížská
šlehačka, čokoláda

PAŘÍŽSKÝ
Čokoládový korpus,
pařížská šlehačka,
čokoláda

TVAROHOVÝ
OVOCNÝ

Čokoládový korpus,
tvarohová šlehačka, želé,
džem, ovoce dle výběru

HARLEKÝN
Čokoládový piškot,
vanilková šlehačka,
pařížská šlehačka

VĚTRNÍKOVÝ DORT

DORT S MÁSLOVÝM KRÉMEM

Žloutkový krém, karamelová šlehačka,
karamelová poleva
velikost cca Ø 23 cm

Potahované dle domluvy
orientační váha
Ø 22 cm - cca 1,8 kg Ø 26 cm - cca 2,8 kg

590 Kč

450-600
Kč/kg

Narozeninové a svatební dorty zdobené marcipánem děláme pouze dle volných
kapacit cukrářské výrobny po individuální domluvě přes e-mail. Děkujeme.

DORTY SE STÉKANOU
ČOKOLÁDOU
Ø 24 cm
Ø
22
cm
Ø 26 cm
Ø 22 cm Ø 24 cm

20 x 30

30 x 40

830 Kč

1 290 Kč

2 290 Kč

930 Kč

1 030 Kč

+ cena za krabici a podložku 30 Kč
možnost zdobení jedlým papírem dle vlastního výběru +100 Kč
marcipánový nápis +20 Kč
marcipánové číslo +10 Kč
Ovoce, stékaná čokoláda

Krém: Mascarpone
Korpus: Vanilka
Tvaroh
Čokoláda
Vanilka
Ořech
Ovocný
Čokoládový
Crème fraîche,

TISK NA JEDLÝ PAPÍR
Tiskneme na jedlý papír fotky a obrázky, které můžete použít
pro Vaše domácí pečení nebo si objednat dort u nás
s vlastním motivem.

100
Kč/A4

ŘEZY A ROLÁDY
PO PORCÍCH
Porce nakrájené dle počtu hostů
Každý dílek ozdobený a proložený fólií
Je možné zkombinovat zdobení do barev oslavy
Objednávka minimálně 8 ks

48 Kč
/porce

TVAROHOVÝ
S OVOCEM

KUBÁNSKÝ

PAŘÍŽSKÝ

Čokoládový piškot,
tvarohová šlehačka,
ovoce, ochucené želé

Čokoládový piškot,
pařížská šlehačka, banán,
meruňkový džem, čokoláda

Čokoládový piškot,
pařížská šlehačka,
čokoláda, ozdoba

ŘEZ DVOUBAREVNÝ

cca 13 ks
plát vanilka + džem, čokoládový plát,
čoko krém + vanilkový krém,
vrch čokoládový, ořechy na boku

cca 10 ks
vanilkový plát, vanilkový krém,
džem, ovoce dle výběru a sezóny,
agar nebo ochucené želé

jahoda

340 Kč

390 Kč

MASCARPONE ROLÁDA

cca 13 ks
kakaový plát, mascarpone krém
se šlehačkou, malinový džem nebo maliny,
zdobeno čokoládou

420Kč

ŘEZ LEHKÝ OVOCNÝ

malina

440 Kč

Rolády pečeme
dle Vašeho výběru příchuti :

kokos
vanilka
čokoláda
ořech

320 Kč

Krájení a prokládání jednotlivých řezů fóliií +40 Kč

DORTÍKY
Zdobení dortíků se může lišit dle sezóny ovoce.
Minimální odběr 5 ks od druhu

67 Kč

RED VELVET

ČOKO - CITRÓN

MÍŠA

Piškot Red velvet,
krém mascarpone,
ovoce

Čokoládový piškot, citrónový
krém, smetana + máslo, kandovaný
citrón, čokoláda ganache

Čokoládový piškot,
krém tvaroh,
čokoláda ganache

ČOKO - MALINA
MASCARPONE

LEHKÝ VIŠŇOVÝ
/ MERUŇKOVÝ

OVOCNÝ
JAHODOVÝ

Čokoládový piškot,
mascarpone-čokoládový krém,
malina, čokoláda ganache

Vanilkový korpus,
krém lehký z Crème fraîche,
džem višeň/meruňka,
čokoláda ganache

Vanilkový piškot,
jahodový džem, lehký
krém s Crème fraîche,
jahody, želé

DIETY
BEZ
LEPKU

Zákusky lze dle domluvy udělat:
Laskonka
Ořechový rohlíček
Indiánek
Likérová špička
dále tvarohový dort a ořechová roláda

BEZ
LAKTÓZY

Dle domluvy lze udělat
dorty s agarem bez želatiny
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VEGE

Dle domluvy

zákusky ze
sladké vesnice

Monika Chromečková
Závišice 319
zakusice@gmail.com
+420 604 943 511
www.zakusice.cz
Ceník platný od 1. 10. 2022
Seznam alergenů na vyžádání

TĚŠÍME SE NA
VAŠI OBJEDNÁVKU!
WWW.ZAKUSICE.CZ

