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Dziękujemy, że...

Został on stworzony, aby przedstawić Wam nasze wyroby cukiernicze.
W tym katalogu znajdziecie ciekawe ciasta deserowe i tortowe, kruche tarty,

delikatne serniki, ciasta bez pieczenia, nawet ciasta wegańskie,
a dla większej liczby gości - ciasta pieczone w formach prostokątnych.

Przy opisach naszych wyrobów znajdziecie ich zdjęcia i wycenę. Podamy również 
liczbę porcji, średnice ciasta i alergeny. Nasza oferta została stworzona tak, aby każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Od ciast czekoladowych po owocowe, z galaretką bądź z 

makiem... po prostu cukiernicze szaleństwo!

Ciasta goszczą na naszych stołach podczas różnego rodzaju przyjęć. Są idealnym 
dodatkiem do kawy czy herbaty. Mają smakować i cieszyć wszystkich dookoła.

Jesteś osobą zapracowaną, nie masz czasu na pieczenie ciast, a zbliżają się urodziny 
najbliższej osoby? A może nie masz ręki do cukiernictwa? Załoga Klapec chętnie Ci 

pomoże – z przyjemnością zrealizuje Twoje zamówienie.

CHCECIE POZNAĆ NASZ KATALOG CIAST!

Kilka słów o naszych składnikach...
Firma Klapec ma wieloletnie doświadczenie w branży cukierniczej. Korzystamy ze sprawdzonych przepisów

i z najwyższej jakości produktów: naturalnej śmietany z zaprzyjaźnionej mleczarni, jajek od lokalnych kur, 
świeżych owoców z okolicznych straganów, najwyższej jakości czekolady. Dzięki nim nasze wyroby cukiernicze 
są tak wspaniałe i spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Firma Klapec to tradycja, 

alei nowoczesność. Nowe składniki czy przepisy są przez nas długo testowane. Naszym klientom oferujemy 
tylko sprawdzone wyroby, których jesteśmy pewni i które możemy oznaczyć naszym logo. Motto firmy Klapec 

brzmi: Ma być pysznie i naturalnie!
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Delicja malinowa
z musem czekoladowym

Czekoladowy biszkopt z malinami zatopionymi
w galaretce oraz delikatnym musem czekoladowym

z nutką pomarańczy.

Alergeny: 1, 3, 6, 7

Marchewka z orzechami 
włoskimi i mascarpone

Mięciutkie krążki marchewkowo-orzechowe przełożone 
delikatnym kremem na bazie serka mascarpone; 

dekoracja: rozetki z czekoladowymi marchewkami.

cena
porcja / całość

10 zł / 130 zł

średnica

24 cm

ilość porcji

14

cena
porcja / całość

10 zł / 110 zł

średnica

22 cm

ilość porcji

12

Alergeny: 1, 3, 7, 8

2 ciasta deserowe i tortowe



ciasta deserowe i tortowe 3

Leśny mech
Dwie warstwy lekkiego szpinakowego biszkoptu

przełożone puszystym serkiem mascarpone;
dekoracja z owoców sezonowych.

Alergeny: 1, 3, 7

Owoce lasu
z czekoladowym ciastem

Dwie warstwy mocno czekoladowego ciasta, a pomiędzy 
nimi domowa konfitura owocowa i mus z przecieranych 

owoców leśnych; dekoracja ze świeżych owoców.

cena
porcja / całość

9,50 zł / 100 zł

średnica

24 cm

ilość porcji

12

cena
porcja / całość

11 zł / 120 zł

średnica

24 cm

ilość porcji

12

Alergeny: 1, 3, 7



Mak z białą czekoladą
Puszyste biszkopty makowe przełożone delikatnym

kremem z białej czekolady;
dekoracja: rurki z białej czekolady i mak.

Alergeny: 1, 3, 6, 7

Tort orzechowo-kawowy
Puszyste biszkopty orzechowe przełożone kremem 
kawowym z dodatkiem bitej śmietany i mascarpone, 

pokryte orzechami; dekoracja: rozetki kawowe z ziarnami 
kawy.

cena
porcja / całość

13 zł / 165 zł

średnica

22 cm

ilość porcji

14

cena
porcja / całość

13 zł / 140 zł

średnica

22 cm

ilość porcji

12

Alergeny: 1, 3, 5, 7, 8, 11

4 ciasta deserowe i tortowe



ciasta deserowe i tortowe 5

Tort złota pralina
Bezowe blaty orzechowe przełożone delikatnym
kremem orzechowo-czekoladowym, wykończone

kruchymi wafelkami z czekoladą nugatową
oraz oryginalnymi pralinami Ferrero Rocher.

Alergeny: 1, 3, 5, 6, 7, 8

Beza z mascarpone
i owocami

Krążki bezowe przełożone delikatnym kremem
na bazie serka mascarpone;

dekoracja: świeże owoce sezonowe.

cena
porcja / całość

14 zł / 180 zł

średnica

26 cm

ilość porcji

14

cena
porcja / całość

12 zł / 130 zł

średnica

26 cm

ilość porcji

12

Alergeny: 3, 7

cena
porcja / całość

12 zł / 110 zł

średnica

22 cm

ilość porcji

10

Mała:

Duża:

*

* sezonowo



Beza z masłem
orzechowym

Mocno czekoladowe ciasto przełożone dwoma
warstwami masła orzechowego, przykryte kruchą

bezą, obsypane orzechami ziemnymi.

Alergeny: 1, 3, 5, 6, 7

Beza z mascarpone
kawowym i owocami

Krążki bezowe przełożone delikatnym kawowym kremem 
na bazie serka mascarpone; dekoracja:

świeże borówki i czekoladowe ziarna kawy.

cena
porcja / całość

12 zł / 130 zł

średnica

22 cm

ilość porcji

12

Alergeny: 3,7

6 ciasta deserowe i tortowe

cena
porcja / całość

12 zł / 130 zł

średnica

26 cm

ilość porcji

12

cena
porcja / całość

12 zł / 110 zł

średnica

22 cm

ilość porcji

10

Mała:

Duża:



ciasta deserowe i tortowe 7

Bounty z kokosem
i czekoladą

Ciasto mocno czekoladowe przykryte grubą
pierzynką z kokosu, oblane ciemną czekoladą.

Alergeny: 1, 3, 6, 7

Brownie z orzechami
Intensywnie czekoladowe ciasto wypełnione

po brzegi orzechami włoskimi.

cena
porcja / całość

10 zł / 110 zł

średnica

22 cm

ilość porcji

12

cena
porcja / całość

13 zł / 164 zł

średnica

24 cm

ilość porcji

14

Alergeny: 1, 3, 6, 7, 8



Makowiec z bezą
i orzechami

Kruche ciasto z masą makową i bakaliami
pod puszystą pianką bezową, oprószone orzechami

włoskimi.

Alergeny: 1, 3, 6, 7, 8

Makowiec z żurawiną
Ciasto na kruchym spodzie, z masą makową,
konfiturą żurawinową i domową kruszonką

cena
porcja / całość

10 zł / 110 zł

średnica

22 cm

ilość porcji

12

cena
porcja / całość

10 zł / 110 zł

średnica

22 cm

ilość porcji

12

Alergeny: 1, 3, 6, 7

8 ciasta deserowe i tortowe



ciasta deserowe i tortowe 9

Czekolada z nutellą
i brzoskwiniami / truskawkami

Mocno czekoladowe ciasto, a pomiędzy nim dwie
warstwy nutelli i serka mascarpone;

dekoracja: świeże owoce (truskawki lub brzoskwinie).

Alergeny: 1, 3, 5, 6, 7, 8

cena
porcja / całość

10 zł / 110 zł

średnica

22 cm

ilość porcji

12

*

* sezonowo



Malinowa chmurka
Kruche ciasto z malinami zatopionymi w galaretce,

z serkiem mascarpone oraz chrupiącą bezą,
posypane płatkami prażonych migdałów.

Alergeny: 1, 3, 7, 8

cena
porcja / całość

10 zł / 140 zł

średnica

26 cm

ilość porcji

14

10 ciasta deserowe i tortowe

Biała czekolada
z truskawkami

Ciemny biszkopt, a na nim warstwa kremu o smaku
białej czekolady z musem z przecieranych

truskawek; dekoracja: rozetki i świeże truskawki.

cena
porcja / całość

10 zł / 110 zł

średnica

22 cm

ilość porcji

12

Alergeny: 1, 3, 6, 7

*

* sezonowo



tarty 11

Tarta z bezą i owocami
Kruchy spód, mnóstwo owoców przykrytych

puszystą pianką bezową, obsypaną migdałami
lub orzechami.

Smaki do wyboru:
• malina

• owoce lasu

Alergeny: 1, 3, 7, 8

Tarta szarlotka
Kruche ciasto z domową konfiturą jabłkową

z cynamonem i wanilią.

cena
porcja / całość

9,50 zł / 84 zł

średnica

26 cm

ilość porcji

10

cena
porcja / całość

8,50 zł / 75 zł

średnica

26 cm

ilość porcji

10

Alergeny: 1, 3, 7



Tarta ciasteczkowa
Kruchy spód czekoladowy przykryty

czekoladową pierzynką z mascarpone,
wypełnioną ciastkami.

Alergeny: 1, 3, 6, 7

cena
porcja / całość

10 zł / 90 zł

średnica

26 cm

ilość porcji

10

12 tarty

Tarta czekoladowa Vege
Mocno czekoladowa tarta na spodzie z płatów

owsianych, migdałów i daktyli z dużą ilością owoców; 
idealne połączenie czekolady z kwaśnymi owocami.

cena
porcja / całość

11 zł / 100 zł

średnica

26 cm

ilość porcji

10

Alergeny: 1, 6, 8 

BEZ jajek, BEZ mleka



13

Tarta a' la Oreo
Kruchy, mocno czekoladowy spód z ciasteczek

Oreo z puszystą pierzynką z serka mascarpone;
dekoracja: ciasteczka Oreo.

Alergeny: 1, 6, 7

Sernik z pianką
Kruchy spód z kremowym sernikiem

i puszystą pianką bezową.

cena
porcja / całość

10 zł / 90 zł

średnica

26 cm

ilość porcji

10

cena
porcja / całość

9 zł / 63 zł

średnica

22 cm

ilość porcji

8

Alergeny: 1, 3, 7

tarty, serniki



Sernik szefa z nutką
cytryny i pomarańczy

Sernik o delikatnym cytrynowym smaku
na ciasteczkowym spodzie, przykryty pysznym

cytrynowym kremem lemon curd z kandyzowaną
skórką pomarańczy.

Alergeny: 1, 3, 7

cena
porcja / całość

11 zł / 120 zł

średnica

22 cm

ilość porcji

12

14 serniki

Sernik wiedeński
Kremowy i puszysty sernik wykończony

czekoladą deserową.

cena
porcja / całość

11 zł / 140 zł

średnica

24 cm

ilość porcji

14

Alergeny: 1, 3, 6, 7



15

Sernik słona krówka
z orzechami

Ciasteczkowy spód przykryty puszystym sernikiem
z białą czekoladą, oblany słonym karmelem

i posypany orzeszkami ziemnymi.

Alergeny: 1, 3, 5, 6, 7

Sernik z chałwą
Wyborny sernik na ciasteczkowym spodzie

z zatopionymi kawałkami chałwy,
oblany polewą chałwową.

cena
porcja / całość

11 zł / 120 zł

średnica

22 cm

ilość porcji

12

cena
porcja / całość

11 zł / 120 zł

średnica

22 cm

ilość porcji

12

Alergeny: 1, 3, 7, 11

serniki



Sernik diabelsko
czekoladowy

Waniliowy sernik ukryty pomiędzy dwiema
grubymi warstwami wilgotnego i mocno

czekoladowego ciasta a' la brownie,
oblany pyszną czekoladą deserową.

Alergeny: 1, 3, 6, 7

cena
porcja / całość

11 zł / 120 zł

średnica

24 cm

ilość porcji

12

16 serniki

Sernik a' la Oreo
Pieczony sernik z zatopionymi w masie ciastkami Oreo,

na czekoladowym spodzie z tych ciastek, oblany białą 
czekoladą z kawałkami ciastek Oreo.

cena
porcja / całość

11 zł / 120 zł

średnica

22 cm

ilość porcji

12

Alergeny: 1, 3, 6, 7



17

Sernik na zimno z owocami
sezonowymi i galaretką

Jasny biszkopt z sernikiem na zimno,
oblany galaretką z zatopionymi owocami

sezonowymi.

Alergeny: 1, 3, 7

Sernik na zimno
czekoladowo-śmietankowy

Puszysty biszkopt z mocno czekoladowym sernikiem
na zimno, przykryty delikatną galaretką.

cena
porcja / całość

7,50 zł / 80 zł

średnica

22 cm

ilość porcji

12

cena
porcja / całość

7,50 zł / 80 zł

średnica

22 cm

ilość porcji

12

Alergeny: 1, 3, 6, 7

ciasta bez pieczenia



Deser mango
Ciasteczkowo-maślany spód, pokryty warstwą sernika

na zimno z musem z przecieranych owoców
mango, udekorowany świeżymi owocami.

Alergeny: 1, 3, 6, 7

cena
porcja / całość

9,50 zł / 100 zł

średnica

22 cm

ilość porcji

12

18 ciasta bez pieczenia

Jagodowiec z borówkami
Ciemny biszkopt z jagodowym sernikiem na zimno,

oblany galaretką z zatopionymi w niej
borówkami/jagodami.

cena
porcja / całość

10 zł / 110 zł

średnica

22 cm

ilość porcji

12

Alergeny: 1, 3, 7

*

* sezonowo



ciasta bez pieczenia 19

Kinder Country
Sernik inspirowany batonikiem Kinder Country –

płatki miodowe zatopione w czekoladzie,
masa sernikowa oraz ryż preparowany;

dekoracja: polewa czekoladowa i kawałki
batoników Kinder Country.

Alergeny: 1, 6, 7

Snickers Vege
Jaglane ciasto na spodzie z wiórków kokosowych i daktyli 

z dodatkiem masła orzechowego i drobnych orzeszków 
zwanych krokantem.

cena
porcja / całość

9,50 zł / 65 zł

średnica

22 cm

ilość porcji

8

cena
porcja / całość

10 zł / 110 zł

średnica

22 cm

ilość porcji

12

Alergeny: 5, 6
BEZ glutenu, BEZ jajek, BEZ mleka, BEZ cukru



Tiramisu
Czekoladowy biszkopt z nasączonymi kawą,

przełożony kawowym kremem na bazie mascarpone,
obsypany kakao.

Alergeny: 1, 3, 7

cena
porcja / całość

7 zł / 210 zł

blacha

30x40 cm

ilość porcji

30

20 ciasta w formach prostokątnych

Malinowa chmurka
Kruche ciasto z malinami zatopionymi w galaretce,

z serkiem mascarpone oraz chrupiącą bezą
i płatkami migdałów.

Alergeny: 1, 3, 7, 8

cena
porcja / całość

10 zł / 300 zł

blacha

30x40 cm

ilość porcji

30



Marysieńka z orzechami
Czekoladowo-orzechowe ciasto z kremem

budyniowym z orzechami włoskimi i czekoladą
mleczną; dekoracja: orzechy włoskie.

Alergeny: 1, 3, 5, 7, 8

cena
porcja / całość

8,50 zł / 255 zł

blacha

30x40 cm

ilość porcji

30

Pijana śliwka
Biszkopt kawowy z kremem czekoladowym i

ze śliwkami nasączonymi alkoholem.

Alergeny: 1, 3, 6, 7

cena
porcja / całość

9,50 zł / 285 zł

blacha

30x40 cm

ilość porcji

30

ciasta w formach prostokątnych 21



Kawowa chmurka
Biszkopt czekoladowy pokryty konfiturą

owocową z kremem kawowym i adwokatem,
z zatopionymi w kremie kawałkami bezy;

dekoracja: wiórki czekoladowe i beziki.

Alergeny: 1, 3, 6, 7

cena
porcja / całość

9,50 zł / 285 zł

blacha

30x40 cm

ilość porcji

30

22 ciasta w formach prostokątnych

Schwarzwald
Dwie warstwy ciemnego biszkoptu a pomiędzy
nim konfitura wiśniowa z kremem na bazie bitej

śmietany; dekoracja: polewa z czekolady
i koktajlowa czereśnia.

Alergeny: 1, 3, 6, 7

cena
porcja / całość

6 zł / 180 zł

blacha

30x40 cm

ilość porcji

30



Szarlotka na biszkopcie
Dwie warstwy delikatnego biszkoptu z musem

z domowych jabłek i nutą cynamonu; dekoracja: lukier.

Alergeny: 1, 3

cena
porcja / całość

6 zł / 180 zł

blacha

30x40 cm

ilość porcji

30

Kostka kokosowa
Kokosowy biszkopt przełożony musem z białej czekolady 

z dodatkiem kokosu oraz migdałów prażonych.

Alergeny: 1, 3, 7, 8

cena
porcja / całość

8 zł / 240 zł

blacha

30x40 cm

ilość porcji

30

ciasta w formach prostokątnych 23



Oznaczenia alergenów:

1. Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenica,
 orkisz lub ich odmiany hybrydowe) oraz produkty pochodne.

2. Skorupiaki i produkty pochodne.

3. Jaja i produkty pochodne.

4. Ryby i produkty pochodne.

5. Orzeszki ziemne (orzeszki arachidowe) i produkty pochodne.

6. Soja i produkty pochodne.

7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą).

8. Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, 
orzechy pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzech pistacjowy, orzechy 

makadamia i produkty pochodne.

9. Seler i produkty pochodne.

10. Gorczyca i produkty pochodne.

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne.

12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg
lub 10 mg/l w przeliczeniu na SO2.

13. Łubin i produkty pochodne.

14. Mięczaki i produkty pochodne.

24



Składanie zamówień:

Ponadto zapraszamy na naszą stronę:
na której znajdują się nasze pozostałe produkty:

TORTY SŁODKIE STOŁY LODY SŁODKI CATERING

Strzelców Bytomskich 4, Gliwice
+48 730 003 715

Plac Inwalidów Wojennych 1, Gliwice
+48 730 903 910

Jasna 40, Gliwice (lokal sezonowy)
+48 575 500 664

Zamówienia przyjmujemy
w naszych lokalach lub mailowo:

info@klapec.pl

WWW.KLAPEC.PL



klapecgliwice
Dołącz do nas!


