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Ціна 
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ння, од.

Термін 

придатності, 

дні

Біскотті VEGAN шт

Два печива-батончики без цукру, 

лактози, глютену та продуктів 

тваринного походження.

120 45 20% 36 2 14

Брауні VEGAN шт

Смачне тістечко без цукру та продуктів 

тваринного походження, має 

надзвичайний смак і якщо ви не знаєте, 

що в ньому квасоля, то самі і не 

здогадаєтеся. Какао та фініки надають 

тістечку особливий смак.

110 40 20% 32 2 5

Італійський десерт Панфорте шт

Пісні солодощі з великою кількістю 

горіха мигдалю, кеш’ю, а також фініків, 

меду, какао, імбиру меленого, кориці.

50 25 20% 20 3 60

Твікс VEGAN шт

Арахісовий урбеч (паста) на основі із 

вівсяних пластівців та фініків, прилитий 

шоколадом.

Тістечко не містить цукор, лактозу, 

глютен та продукти тваринного 

походження, сподобається всім – і 

веганам і звичайним ласунчикам.

90 45 20% 36 2 14

Цукати в шоколаді 

апельсин/лимон
упак Кандировані фрукти в шоколаді. 150 75 20% 60 2 90

Чіа-пудинг з ягідним мусом VEGAN шт

Чіа-пудінг на основі рослинного молока 

не просто смачна, але й дуже корисна 

страва. В доповненні натурального 

ягідного мусу з фініків, вишні та агар-

агару чіа-пудінг створює 

неперевершений десерт!

200 60 20% 48 3 4

ПРАЙС ЛИСТ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ

VEGAN продукція, без цукру, без лактози

https://цукерня.com.ua/catalog/bez-glyutenu/biskotti-vegan/
https://цукерня.com.ua/catalog/bez-glyutenu/brauni-vegan/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/tsukerky/italijskyj-desert-panforte/
https://цукерня.com.ua/catalog/tistechka/klasychni-tistechka/tvyks-vegan/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/deserty-uk/chia-puding-z-yagidnym-musom/
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Цукерки із сухофруктів в кокосовій 

стружці
шт

Цукерки без цукру. Склад: родзинки, 

кокосова стружка, фінік, горіх 

волоський

20 10 20% 8 3 10

Цукерки із сухофруктів в кунжуті шт
Цукерки без цукру. Склад: чорнослив,

курага, фінік, горіх волоський, кунжут
20 10 20% 8 3 10

Безе асорті шт
Набір хрусткого натурального безе – 

класичне, горіхове і шоколадне.
60-70г 35 20% 28 2 30

Безе на паличці шт Легке безе на паличці. 10 20% 8 3 30

Біскотті екзотік 150г шт

Біскотті – це традиційні італійські 

печива, у перекладі з італійського 

biscotti означає “спечені двічі”. Для 

печива спочатку випікають довгасті 

буханки, які потім нарізають по 

діагоналі скибочками і випікають 

вдруге. По фактурі бискотти схожі на 

старі добрі сухарики, італійці їх 

пом'якшують кавою або десертним 

вином.

150 50 20% 40 2 21

Вупі Пай шт

Класичне американське тістечко-

сендвіч із м`якого шоколадного бісквіта, 

крем на основі масла та крем-чизу із 

смородиновим кулі.

М`яке та ніжне, надзвичайно смачне та 

оригінальне тістечко прийде до смаку 

поціновувачам злегка в`язкої випічки.

75 25 20% 20 3 5

ПЕЧИВО

https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/tsukerky/konfety-yz-suhofruktov/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/tsukerky/konfety-yz-suhofruktov/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/tsukerky/konfety-yz-suhofruktov/
https://цукерня.com.ua/catalog/bez-glyutenu/beze-asorti/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/tsukerky/beze-na-palochtsi/
https://цукерня.com.ua/catalog/pechyvo/biskotti-ekzotyk/
https://цукерня.com.ua/catalog/produktsiya-dlya-furshetu-solodkogo-stolu/solodke/vupy-paj/


Фото Назва
Од. 

вим.
Опис

Вага 

1шт, г

Ціна 

Цукерні

Знижка 

Партнера

Ціна 

партнера

Мін.замовле

ння, од.

Термін 

придатності, 

дні

Печиво Апельсин з кокосом, шт шт

Пісочне печиво з цедрою апельсина, 

кокосовою стружкою, і шматочками 

кураги.

10 20% 8 5 10

Кукурудзяні галети упак

Пісне печиво-галети на кукурудзяному 

борошні з насінням льону дуже хрустке і 

пікантне на смак!

150 30 20% 24 2 10

Печиво Американо шт

Класичне печиво на тростинному цукрі 

з додаванням шматочків шоколаду та 

волоського горіху

45 15 20% 12 5 10

Печиво Американо шоколадне шт
Класичне печиво на тростинному цукрі 

з додаванням меду та шоколаду
45 15 20% 12 5 10

Печиво Вівсяне з кунжутом шт
Класичне вівсяне печиво з кунжутом. 

М'яке, смакує до напоїв.
10 20% 8 5 14

Печиво Горіховий грильяж шт

М`який грильяж на меду чудово смакує 

з пісочним печивом на сметані. Два види 

грильяжу – з какао і без.

60 12 20% 9,6 5 14

Печиво Грильяжне упак

Печиво на основі тільки рисової муки з 

кунжутом, арахісом і насінням 

соняшнику.

125 35 20% 28 2 21

Печиво із кокосового борошна упак

Пісне печиво на кокосовому борошні з 

додаванням кокосової стружки і 

трішечки цукру. Неймовірний аромат 

кокоса та хрустка структура печива 

зробили його фаворитами пісного 

асортименту.

150 40 20% 32 2 21

https://цукерня.com.ua/catalog/pisni-vyroby/kukurudzyani-galety/
https://цукерня.com.ua/catalog/produktsiya-dlya-furshetu-solodkogo-stolu/solodke/pechyvo-gorihovyj-grylyazh/
https://цукерня.com.ua/catalog/pisni-vyroby/pechyvo-grylyazhne/
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Печиво Сирне з кунжутом УПАК шт Сирне тісто, оформлено кунжутом. 150 35 20% 28 2 7

Печиво терте з малиною кг
Класичний рецепт: тертий пиріг із 

ягідним варенням.
60 220 20% 176 0,5 10

Печиво Трюфельне кг

Шоколадне печиво, обсипане перед 

випіканням цукровою пудрою, ніжне 

всередині і з характерною потрісканої 

коричкою зверху.

50 180 20% 144 0,5 5

Печиво Фруктово-горіхове упак

Пісне печиво зі свіжим бананом, 

яблуком і волоським горіхом з 

додаванням рисової муки, кориці і 

гвоздики. 6 шт в упаковці.

250 55 20% 44 2 10

Печиво Шоколадно-горіхове шт

Пісочне шоколадне печиво з волоським 

горіхом, прошарок – абрикосовий 

конфітюр.

75 13,2 20% 10,5 5 10

Рогалики з горішками упак упак

Ніжне пісочне тісто на сметані. Начинка 

білково-горіхова. Відмінний варіант 

печива малюкові.

150 20 20% 16 3 5

https://цукерня.com.ua/catalog/solona-vypichka/pechyvo-ta-furshetni-vyroby/pechyvo-syrne-z-kunzhutom/
https://цукерня.com.ua/catalog/pechyvo/pechyvo-terte-z-malynoyu/
https://цукерня.com.ua/catalog/pechyvo/pechyvo-tryufelne/
https://цукерня.com.ua/catalog/pisni-vyroby/pechyvo-fruktovo-gorihove/
https://цукерня.com.ua/catalog/pechyvo/pechyvo-shokoladno-gorihove/
https://цукерня.com.ua/catalog/pechyvo/rogalyky-z-gorishkamy/
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Бебі кейк манго-грейфрут шт

Ніжний мус на основі чиз-крему, 

фермерських вершків та молока з 

натуральним пюре манго без цукру, а в 

середині – курд зі соковитого 

грейпфруту і все це задоволення на 

тонкому велюровому бісквіті! мінімум 

цукру – максимум легкості.

Тістечко має незвичайну особливість – 

якщо його трішки підморозити, він стає 

схожий на морозиво!

150 50 20% 40 2 6

Бебі кейк чорниця-смородина шт

Ніжний мус на основі чиз-крему, 

фермерських вершків та молока з 

натуральними ягодами чорниці, а в 

середині – густий курд зі свіжої чорної 

смородини і все це задоволення на 

тонкому велюровому бісквіті! мінімум 

цукру – максимум легкості. Тістечко має 

незвичайну особливість – якщо його 

трішки підморозити, він стає схожий на 

морозиво!

150 50 20% 40 2 6

Брауні Еспресо шт

Популярний американський десерт на 

основі шоколаду з додаванням кави та 

кавового лікеру з мінімальною 

кількістю борошна. Ідеально смакує до 

кави.

100 30 20% 24 2 5

Брауні шоколадне з чорносливом шт

Тістечко на основі білого та чорного 

шоколаду з додаванням коньяку, 

волоського горіху та чорносливу та 

мінімальною кількістю борошна.

100 30 20% 24 2 5

Профітролі, шт шт

Еклери в мініатюрі вишукані та 

лаконічні. Вершковий крем зі згущеним 

молоком дарує неймовірну насолоду.

30 10 20% 8 5 5

ТІСТЕЧКА

https://цукерня.com.ua/catalog/tistechka/klasychni-tistechka/bebi-kejk-mango-grejpfrut/
https://цукерня.com.ua/catalog/tistechka/klasychni-tistechka/bebi-kejk-chornytsya-smorodyna/
https://цукерня.com.ua/catalog/tistechka/klasychni-tistechka/brauni-espreso/
https://цукерня.com.ua/catalog/tistechka/klasychni-tistechka/brauni-z-chornoslivom/
https://цукерня.com.ua/catalog/produktsiya-dlya-furshetu-solodkogo-stolu/solodke/profitroli-2/
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Ескімо Малина шт

Ескімо малина – ніжний чізкейк з 

хрустким крамблом на мигдальному 

борошні та соковите кулі зі свіжої 

малини вкрите білим шоколадом.

30 20% 24 3 5

Ескімо Орео шт

Ескімо на паличці – ніжне тістечко з 

чізкейком та шматочками печива Орео 

вкрите смачним чорним шоколадом.

30 20% 24 3 5

Ескімо Чорниця-М'ята шт

Ескімо чорниця – ніжний м`ятний 

чізкейк з соковитим кулі зі свіжої 

чорниці, вкрите шоколадом.

30 20% 24 3 5

Корзинка Карамельно-горіхова шт

Ніжна пісочна корзинка зі свіжим 

яблуком, провареним у вершковому 

маслі з волоськими горіхами, полита 

карамеллю.

25 20% 20 3 7

Медовичок з декором шт

Медові коржі з ніжним кремом на основі 

чіз-крему та вершків. Оригінальні 

тістечка прикрашені меренгами, 

декором із шоколаду, свіжими ягодами 

(в залежності від сезону).

100 35 20% 28 3 5

Меренга шт

Меренга – хрустке білково-горіхове 

тістечко з масляним шоколадним 

кремом з додаванням коньяку.

90 30 20% 24 3 14

Тарт Горіховий шт

Тарт Горіховий – це хрусткий пісочний 

тарт і франжипан на основі  волоського 

горіха, присипаний мигдалевими 

пластівцями.

35 20% 28 3 6

Тарт Груша в карамелі шт

Ніжна пісочна корзинка-тарт на сметані 

з карамелізованою грушею, полита 

солоною карамеллю.

30 20% 24 3 6

https://цукерня.com.ua/catalog/produktsiya-dlya-furshetu-solodkogo-stolu/solodke/eskimo-polunychne/
https://цукерня.com.ua/catalog/produktsiya-dlya-furshetu-solodkogo-stolu/solodke/eskimo-oreo/
https://цукерня.com.ua/catalog/produktsiya-dlya-furshetu-solodkogo-stolu/solodke/eskimo-chornycya/
https://цукерня.com.ua/catalog/tistechka/klasychni-tistechka/korzynka-karamelno-gorihova/
https://цукерня.com.ua/catalog/produktsiya-dlya-furshetu-solodkogo-stolu/solodke/medovichok-z-dekorom/
https://цукерня.com.ua/catalog/tistechka/klasychni-tistechka/tistechko-merenga/
https://цукерня.com.ua/catalog/tistechka/tarty-uk-tistechka/tart-gorihovyj/
https://цукерня.com.ua/catalog/tistechka/tarty-uk-tistechka/tart-grusha-v-solonij-karameli/
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Од. 

вим.
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Ціна 

Цукерні
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Ціна 
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Мін.замовле

ння, од.

Термін 

придатності, 

дні

Тарт Лимончелло шт

Тарт Лимончелло – це хрусткий 

пісочний тарт, глазурований білим 

бельгійським шоколадом, соковитий 

лимонний курд під ніжним заварним 

кремом з лимонним соком.

100 40 20% 32 3 3

Тарт Фісташка шт

Тарт Фісташка – тонка пісочна 

корзинка, вкрита білим шоколадом і 

неймовірно смачна суміш фісташкової 

пасти з фісташковим кранчем (паста зі 

шматочками подрібненої фісташки).

40 20% 32 3 4

Тістечко Заварне шт
Класичне заварне тістечко із заварним 

кремом з вершковим маслом.
75 25 20% 20 3 5

Тістечко Латіфе шт

Смачне, ніжне, м`яке тістечко у вигляді 

бісквіта савоярді та заварного 

лимонного крему.

25 20% 20 3 3

Тістечко Мурашник шт

Ніжна пісочна основа на сметані, 

масляний крем зі згущеним молоком та 

волоськими горіхами.

50 15 20% 12 3 7

Тістечко Пінчер шт

Класичний пінчер - сметанний бісквіт з 

какао, крем – сметанний з курагою і 

волоським горіхом.

170 45 20% 36 3 5

Тістечко Шоколадне з фундуком шт
Бісквітно-шоколадне тістечко з цільним 

фундуком усередині.
50 15 20% 12 3 7

ШУ з лимоном шт

Ніжне заварне тістечко з кракеліном, 

наповнене заварним кремом на 

вершковому маслі з лимоном.

60-70 20 20% 16 3 5

https://цукерня.com.ua/catalog/tistechka/tarty-uk-tistechka/tart-lymonchello-2/
https://цукерня.com.ua/catalog/tistechka/tarty-uk-tistechka/tart-fistashka/
https://цукерня.com.ua/catalog/produktsiya-dlya-furshetu-solodkogo-stolu/solodke/tistechko-zavarne/
https://цукерня.com.ua/catalog/tistechka/klasychni-tistechka/tistechko-latife/
https://цукерня.com.ua/catalog/produktsiya-dlya-furshetu-solodkogo-stolu/solodke/tistechko-murashnyk/
https://цукерня.com.ua/catalog/produktsiya-dlya-furshetu-solodkogo-stolu/solodke/tistechko-pincher/
https://цукерня.com.ua/catalog/produktsiya-dlya-furshetu-solodkogo-stolu/solodke/tistechko-shokoladne-z-fundukom/
https://цукерня.com.ua/catalog/produktsiya-dlya-furshetu-solodkogo-stolu/solodke/shu-z-lymonnym-kremom/
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ШУ з полуницею шт

Ніжне заварне тістечко з кракеліном, 

наповнене заварним кремом на 

вершковому маслі з полуницею.

60-70 20 20% 16 3 5

Банкейк Maxima білий шоколад-

персик
Порц

Неймовірно ніжний крем англез на 

молоці та жовтках з додаванням білого 

шоколаду, соковитий персиковий 

прошарок, хрусткий пісочний крамбл.

200 70 20% 56 2 6

Банкейк Maxima молочний шоколад-

апельсин
Порц

Неймовірно ніжний крем англез на 

молоці та жовтках з додаванням 

молочного шоколаду, соковитий 

апельсиновий прошарок, хрусткий 

шоколадний крамбл.

200 70 20% 56 2 6

Банкейк Maxima чорний шоколад-

малина
Порц

Неймовірно ніжний крем англез на 

молоці та жовтках з додаванням 

чорного шоколаду, соковитий 

малиновий прошарок, хрусткий 

шоколадний крамбл..

200 70 20% 56 2 6

Банкейк Мильфей гарбузовий Порц

Листкові коржі та неймовірно ніжний 

крем Дипломат з додаванням гарбуза та 

кокосу – десерт просто тане у роті!

200 55 20% 44 3 5

Банкейк Мохіто Порц

Банкейк Мохіто надзвичайно літній та 

освіжаючий десерт – м`ятний мус, 

шифоновий бісквіт з лимонно-

лаймовою пропиткою, шматочки 

ананасу та неперевершений чиз-крем.

180 70 20% 56 3 6

БАНКЕЙКИ

https://цукерня.com.ua/catalog/produktsiya-dlya-furshetu-solodkogo-stolu/solodke/shu-z-polunychnym-kremom/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/bankejk-tort-u-stakani/bankejk-maxima-z-bilym-shokoladom-ta-persykom/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/bankejk-tort-u-stakani/bankejk-maxima-z-bilym-shokoladom-ta-persykom/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/bankejk-tort-u-stakani/bankejk-maxima-z-molochnym-shokoladom-ta-apelsynom/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/bankejk-tort-u-stakani/bankejk-maxima-z-molochnym-shokoladom-ta-apelsynom/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/bankejk-tort-u-stakani/bankejk-maxima-z-chornym-shokoladom-ta-malynoyu/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/bankejk-tort-u-stakani/bankejk-maxima-z-chornym-shokoladom-ta-malynoyu/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/bankejk-tort-u-stakani/bankejk-milfej-z-garbuzovim-kremom/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/bankejk-tort-u-stakani/bankejk-mohito/


Фото Назва
Од. 

вим.
Опис

Вага 

1шт, г

Ціна 

Цукерні

Знижка 

Партнера

Ціна 

партнера

Мін.замовле

ння, од.

Термін 

придатності, 

дні

Банкейк Наполеон з горішками Порц

Наполеон із заварним кремом Дипломат 

та прошарком із подрібненого 

волоського горіха.

200 50 20% 40 2 4

Банкейк Снікерс Порц

Банкейк Снікерс за класичним рецептом 

має насичений смак – хрустка 

шоколадна меренга, фундук, чиз-крем 

та карамель солодкий та ситний букет.

250 70 20% 56 2 6

Банкейк Чорний ліс Порц

Соковитий шоколадний бісквіт, 

пропитаний вишневим лікером, вишня 

у своєму соку, сметанний крем та крем-

чиз.

200 70 20% 56 3 6

Пиріг Ревані з морквою і апельсином 

150г
шт

Соковитий легкий пиріг з морквою, 

просочений соком свіжого апельсина.
150 31,25 20% 25 3 5

Сирник гарбузовий з апельсином 180г шт

Ніжна і соковита сирна запіканка з 

додаванням лимона, апельсина і 

гарбуза.

180 40 20% 32 4 5

Сирник із персиком 180г шт

Сирна запіканка з вершками і 

вершковим маслом, з додаванням 

персика і родзинок.

180 43 20% 34,4 4 5

Сметанник Маковий 170г шт
Ніжне масляне тісто з маком, крем сир-

сметана-вершки.
170 34 20% 27,2 3 5

Творожна смакота 180г шт

Сирна запіканка з вершками і 

вершковим маслом, з легким ароматом 

лимона.

180 39,6 20% 31,68 4 5

ПИРОГИ І СИРНИКИ

https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/bankejk-tort-u-stakani/bankejk-napoleon-z-gorishkamy/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/bankejk-tort-u-stakani/bankejk-snikers/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/bankejk-tort-u-stakani/bankejk-chornyj-lis/
https://цукерня.com.ua/catalog/syrnyky-pyrogy-shtrudeli/pyrogy-uk/pyrig-revani-z-morkvoyu-i-apelsynom/
https://цукерня.com.ua/catalog/syrnyky-pyrogy-shtrudeli/pyrogy-uk/pyrig-revani-z-morkvoyu-i-apelsynom/
https://цукерня.com.ua/catalog/syrnyky-pyrogy-shtrudeli/syrnyky/syrnyk-garbuz-z-apelsynom/
https://цукерня.com.ua/catalog/syrnyky-pyrogy-shtrudeli/syrnyky/syrnyk-z-persykom/
https://цукерня.com.ua/catalog/syrnyky-pyrogy-shtrudeli/pyrogy-uk/smetannyk-makovyj/
https://цукерня.com.ua/catalog/syrnyky-pyrogy-shtrudeli/syrnyky/tvorozhna-smakota/


Фото Назва
Од. 

вим.
Опис

Вага 

1шт, г

Ціна 

Цукерні

Знижка 

Партнера

Ціна 

партнера

Мін.замовле

ння, од.

Термін 

придатності, 

дні

Трюфель кавовий шт
Якісний шоколад, вершки та кава у 

вафельному кранчі
20 15 20% 12 3 14

Трюфель класичний шт Якісний шоколад, вершки та какао. 20 15 20% 12 3 14

Трюфель малиновий шт
Якісний шоколад, вершки та малина в 

пудрі сублімованих ягід
20 20 20% 16 3 14

Трюфель фісташка шт
Якісний шоколад, вершки та фісташка в 

шматочках фісташки.
20 20 20% 16 3 14

Зефір асорті шт

Домашній зефір – смачний та дуже 

корисний десерт за рахунок 

використання агар-агару та пектину – 

натуральних природніх загущувачів, 

користь яких підтверджена 

дієтологами. Ніжний та легкий зефір без 

додавання барвників з фруктами та 

ягодами: полуниця, смородина, 

обліпиха.

45 12 20% 9,6 5 7

Макарун ассорті шт

Макаронс складається з кришечок 

французької меренги на мигдальному 

борошні та ніжного крему.

Радимо спробувати всю лінійку смаків 

наших макаронс: фісташка, малина, 

чорниця, кава-бейліз, солона карамель, 

вишня-шоколад, полуниця-банан.

30 30 20% 24 3 10

ЦУКЕРКИ, МАРМЕЛАД

https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/zefyr-uk/zefir-polunytsya/
https://цукерня.com.ua/catalog/produktsiya-dlya-furshetu-solodkogo-stolu/solodke/makarons-shokolad-3/


Фото Назва
Од. 

вим.
Опис

Вага 

1шт, г

Ціна 

Цукерні

Знижка 

Партнера

Ціна 

партнера

Мін.замовле

ння, од.

Термін 

придатності, 

дні

Штрудель з куркою, сиром та 

овочами 200г
шт

Тонкий прошарок тіста і багато 

начинки: куряче філе, перець солодкий, 

масло рослинне, зелень, сир 

адигейський, сир твердий

200 53,75 20% 43 2 3

Штрудель зі спаржею і сиром 200г шт

Тонкий прошарок тіста і багато 

начинки: спаржа стручкова, цибуля, сир 

твердий

200 40 20% 32 2 3

Штрудель зі шпинатом і сиром 200г шт

Тонкий прошарок тіста і багато 

начинки: шпинат, сир адигейський, 

яйце варене і кунжут

200 46,25 20% 37 2 3

Штрудель із м'ясом і сиром 200г шт

Тонкий прошарок тіста і багато 

начинки: яловичина, цибуля, сир 

твердий

200 56,25 20% 45 2 3

Кіш Лорен шт

Соковита начинка з грибів, кабачка, 

перчика і свіжого помідора просто тане 

в роті, залишаючи легкий вершкове-

сирний післясмак.

120 35 20% 28 2 3

Кіш овочевий шт

Кіш з овочевою начинкою в вершковому 

соусі з базиліком - це вдале поєднання 

брокколі, болгарського перцю, грибів і 

трошки десертній кукурудзи.

120 35 20% 28 2 3

Тарт грецький із м'ясом шт

Ніжне пісочне тісто і багато-багато 

м’ясної і сирної начинки з вареним 

яйцем.

80 30 20% 24 2 3

Тарт Жюльєн шт
Курка, гриби у вершковому соусі під 

сиром в ніжному пісочному кошику.
120 35 20% 28 2 2

СОЛОНІ ТАРТИ І ШТРУДЕЛІ

https://цукерня.com.ua/catalog/solona-vypichka/shtrudeli-uk-uk/shtrudel-kurka-z-syrom/
https://цукерня.com.ua/catalog/solona-vypichka/shtrudeli-uk-uk/shtrudel-kurka-z-syrom/
https://цукерня.com.ua/catalog/solona-vypichka/shtrudeli-uk-uk/shtrudel-zi-sparzheyu-ta-syrom/
https://цукерня.com.ua/catalog/solona-vypichka/vertuty-uk/vertuta-zi-shpynatom-i-syrom/
https://цукерня.com.ua/catalog/solona-vypichka/shtrudeli-uk-uk/shtrudel-m-yasnyj-z-syrom/
https://цукерня.com.ua/catalog/solona-vypichka/tarty-uk/kish-loren/
https://цукерня.com.ua/catalog/solona-vypichka/tarty-uk/kish-ovochevyj/
https://цукерня.com.ua/catalog/solona-vypichka/tarty-uk/tart-gretskyj-z-m-yasom/
https://цукерня.com.ua/catalog/solona-vypichka/tarty-uk/tart-zhyulyen/

