


DOŚWIADCZENIE + PASJA
DLA CIEBIE ŁĄCZYMY RZEMIOSŁO, NAUKĘ I  SZTUKĘ.

Nasza firma powstała 25 lat temu jako mała piekarnia rodzinna. Pasja i zaangażowanie założycieli,  
przełożyła się na produkty wysokiej jakości, których sława szybko przekroczyła granice  

miejscowości Otrębusy, gdzie do dziś znajduje się główna siedziba firmy. Obecnie świeże, jeszcze 
 gorące bułki, chleby oraz ciasta trafiają codziennie rano do jednego z 400 punktów sprzedaży  

oraz do sieci sklepów własnych.  

Ponieważ głęboko wierzymy, że przyszłość chleba leży w jego historii, naszej firmie przyświeca  
cel powrotu do korzeni piekarniczego rzemiosła. Tradycja dobrego polskiego chleba to wynik  

olbrzymiej cierpliwości w połączeniu  z szacunkiem dla natury i jej procesów. 

Zdrowie jest czynnikiem decydującym w wyborze diety. Dlatego też pragniemy rozpowszechnić  
jak wielkie wartości odżywcze mają polskie zboża oraz zwiększyć świadomość odnośnie właściwości 

prozdrowotnych zakwasu, który jest podstawą naszego pieczywa. 

Kiedy uznamy nasza misje za spełnioną? Kiedy sięgniesz po nasz chleb bo wiesz, że tylko najlepsze  
produkty  są wystarczająco dobre dla Ciebie. 

 Zapraszamy do współpracy!

Z�pół AK Otrębusy



SŁODKOŚCI NA KAŻDĄ OKAZJĘ

NATURALNE 
SKŁADNIKI

DOMOWA 
RECEPTURA



PRODUKTY
DLA CIEBIE ŁĄCZYMY RZEMIOSŁO, NAUKĘ I  SZTUKĘ.

CIASTA CIASTKA TORTY 
• Makowiec 500g

• Sernik na zimno okrągły 500g

• Sernik Krakowski

• Sernik Domowy

• Comber

• Makowiec Królewski

• Keks

• Piaskowe ciasto

• Szarlotka Domowa

• Miodownik

• Babka cytrynowa 

• Sękacz

• Murzynek

• Piegus

• Marcello ciasto

• Babeczka z budyniem ciastko 70g

• Napoleonka 100g

• Mini Tarta z nadzieniem jabłkowym 
130g

• Babeczka z owocami 100g

• Bajaderka 120g

• Sernik ciastko 100g

• Szarlotka ciastko 120g

• WZ 100g

• Babeczki z budyniem na wagę

• Babeczki z nadzieniem kakaowym 
na wagę

• Babeczki z serem na wagę 

• Tort Węgierski 500g

• Tort Czekoladowy 600g

• Tort Czekoladowy 1kg

• Tort Śmietankowy 600g

• Tort Śmietankowy 1kg

• Tort Pawłowa Marakuja 300g

• Tort Pawłowa Marakuja 500g

• Tort Kawowy 500g

• Tort Gruszkowy 500g

• Tort Royal 400g

• Tort Royal 1kg



Makowiec 500g

tradycyjny makowiec z rodzynkami wykończony 
lukrem i obsypany makiem niebieskim, produkt 

dostępny również w opakowaniu z etykietą

Sernik Krakowski

ser z bakaliami na spodzie biszkoptowym,  
wykończony lukrem, rodzynkami i skórką  

pomarańczową, produkt dostępny na blasze,  
waga około 1,30 kg

Comber

mocno nasączone ciasto kakaowe wykończone 
wiórkami kokosowymi i kawałkami orzechów 
arachidowych, produkt dostępny na blasze, 

waga około 1,00 kg

Sernik Na Zimno Okrągły 500g

tradycyjny sernik na zimno z galaretką  
 i owocami sezonowymi

Sernik Domowy

masa twarogowa na cienkim spodzie  
biszkoptowym, wykończona kruszonką,  

produkt dostępny na blasze, waga około 1,20 kg

Makowiec Królewski

tradycyjny makowiec z dużą ilości bakalii,  
wykończony lukrem, posypany bakaliami  
i orzechem włoskim, produkt dostępny  

na blasze, waga około 1,60 kg



Piaskowe Ciasto

ciasto ucierane o smaku waniliowym, produkt 
dostępny na blasze, waga około 0,80 kg

Szarlotka Domowa

prażone jabłka na spodzie biszkoptowym  
wykończone kruchym ciastem i posypane  

grubym cukrem, produkt dostępny na blasze, 
waga około 1,20 kg

Keks

waniliowe ciasto ucierane  z bakaliami
i owocami kandyzowanymi, produkt dostępny 

na blasze, waga około 1,10 kg

Babka Cytrynowa

ciasto ucierane o smaku cytrynowym,
produkt z formy, waga około 0,70 kg

Miodownik

ciasto z dodatkiem miodu, przełożone kremem 
budyniowym i marmoladą, wykończone polewą 

z ciemnej czekolady i kawałkami białej czekolady, 
produkt dostępny na blasze, waga około 1,00 kg  

Sękacz

tradycyjne ciasto pieczone na otwartym ogniu, 
waga około 1,20 kg

Murzynek

ciasto czekoladowe w polewie czekoladowej  
i posypane kawałkami orzechów arachidowych, 
produkt dostępny na blasze, waga około 0,85 kg

Marcello Ciasto

biszkoptowe ciasto kakaowe, przełożone  
kremem czekoladowym, wykończone  

kawałkami ciemnej czekolady, produkt  
dostępny na blasze, waga około 0,95 kg

Pychotka

ciasto kruche z delikatną bezą i kremem  
budyniowym waga 1,10 kg

Piegus

krem budyniowy z kawałkami jabłka, połączony 
z blatami makowymi, dekorowany kawałkami 
orzecha arachidowego, produkt dostępny na 

blasze, waga około 1,00 kg

Placek babuni jogurtowy 500g

ciasto typu piaskowego z owocami sezonowymi 
w okrągłej foremce

Ciasto Chrupek

ciasto typu murzynek z chrupiącą  
warstwą  czekoladową, waga 1,20 kg



Słony Karmel

ciasto karmelowe z kremem budyniowym  
i nadzieniem z czerwonej porzeczki i żurawiny  

wykończone słonym karmelem i orzechami ara-
chidowymi waga: 1,40 kg

Kruche ze śliwką

ciasto kruche ze śliwkami obsypane delikatną 
warstwą kruszonki i migdałów  waga: 1,20 kg



Napoleonka 100g

ciasto francuskie z puszystym kremem  
budyniowym

Babeczka z Owocami 100g

krucha tarta z kremem budyniowym i owocami 
sezonowymi. Produkt ręcznie dekorowany

Sernik Ciastko 100g

masa serowa na spodzie biszkoptowym  
posypana cukrem pudrem,

Mini Tarta z Nadzieniem Jabłkowym 130g

krucha tarta z nadzieniem jabłkowym,  
produkt ręcznie dekorowany

Bajaderka 120g

ciasto wymieszane z masą kakaową, polane  
czekoladą i posypane kawałkami orzechów  

arachidowych

WZ 100g

ciasto tortowe - biszkopt kakaowy  
z bitą śmietaną



Szarlotka Ciastko 120g

ciasto biszkoptowe z jąbłkiem wykończone  
ciastem kruchym polanym lukrem

Mufinka marchewkowa 120g

amerykańskie ciastko z dodatkiem marchewki  
z nadzieniem z dyni i markui.

Babeczki z Serem na wagę

babeczki z ciasta kruchego wypełnione masą
serową, oraz marmoladą wieloowocową.  

Produkt pakowany bez etykiety, waga 0,5kg

Babeczka z Budyniem ciastko 70g

babeczka z kruchego ciasta wypełniona  
kremem budyniowym sprzedawana na sztuki

Mufinka czekoladowa 120g

amerykańskie ciastko intensywnie czekoladowe 
z nadzieniem czekoladowo-orzechowym 

Babeczki z Budyniem na wagę

babeczki z ciasta kruchego wypełnione kremem 
budyniowym, produkt pakowany bez etykiety, 

waga 0,5kg. W ofercie również babeczki 
z nadzieniem kakaowym. 



Tort Royal 1Kg

prawidziw królewski smakołych z belgijskiej  
czekolady z chrupiącym wnętrzem o smaku, 

który pamięta się latami
waga 0,4 kg /  1,00 kg

Tort Kawowy 500g

tort kawowy o naturalnym aromacie mielonej 
kawy, z biszkoptem przełożonym delikatnym 

kremem o smaku kawowym

Tort Gruszkowy 500g

tort o smaku świeżej gruszki,  
z warstawmi biskoptu  

przekładanego śmietanowym 
kremem gruszkowym

Tort Czekoladowy

czekoladowy zawrót głowy w tradycyjnym  
wydaniu, tort z biszkoptowymi warstawi  

nasączonym pączem i czekoladowym kremem
waga 0,60 kg / 1,00 kg

Tort Śmietankowy

idelany dla osób, które preferują delikane smaki, 
tort biszkopotowy przełożony bitą śmietaną, 

oblany białą czekoladą 
waga 0,60 kg / 1,00 kg

Tort Pawłowa Marakuja

tradycyjna beza w najlepszym 
wydaniu, przełożona bitą śmie-

taną z naddzieniem o smaku 
marakui waga 0,30 kg / 0,60 kg

Tort węgierski 500g

tort czekoladowy nasączony pą-
czem wiśniowym z wiśniami  

z likieru.




