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FORMULARZ ZAMÓWIENIA WYROBÓW CUKIERNICZYCH 
2019 

 

Prosimy o składanie zamówień na adres e-mail przyjecia@warszawianka.pl na minimum 14 dni przed datą realizacji.  
 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: +48 22 768 94 00. 
 

 

 
Imię i Nazwisko: _________________________________________                                              
 
Adres:  _________________________________________ Kod: ________________________ 
                                           
Telefon: (B)______________________ (D)______________________ (K)______________________ 
 
Proszę obciążyć w PLN ______________     moją kartę *VISA/ MASTERCARD /DINERS/ AMEX, 
 
Data ważności:  ______________   *Niepotrzebne skreślić 
 

Numer karty:  -  -  -  Podpis: ___________ 

 
Proszę o przygotowanie zamówienia: 
 
 Odbiór w barze Max Data: ______________   Godzina:  8-9, 10–11, 12-13, 14–15, 16-17, 18-19 

 
 
 
 

Asortyment waga porcja cena ilość  razem 

Tort klasyczny dekorowany owocami      

biała czekolada z malinami 
jasny biszkopt + mus z białej czekolady + maliny 

100 g 1 12,00 
 

 

śmietanowy z owocami 
jasny biszkopt + bita śmietana + owoce 

100 g 1 12,00 
 

 

gorzka czekolada z czerwoną porzeczką 
ciemny biszkopt + mus czekoladowy + porzeczka 

100 g 1 12,00 
 

 

truskawkowy 

ciemny biszkopt + mus truskawkowy + truskawki 
100 g 1 12,00 

 
 

black forest 
ciemny biszkopt + bita śmietana + wiśnie 

100 g 1 12,00 
 

 

∑:      

 

Uwagi: 
Tort z dekoracją (wzory, kwiaty, kokardy, itp.) jest możliwy do wykonania tylko na masie cukrowej. 
Zamówienia na torty przyjmowane są od 2 kg (20 porcji). 
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Asortyment waga porcja cena ilość  razem 

Tort masa cukrowa      

biała czekolada z malinami 
jasny biszkopt + mus z białej czekolady + maliny 

100 g 1 13,00 
 

 

śmietanowy z owocami 
jasny biszkopt + bita śmietana + owoce 

100 g 1 13,00   

gorzka czekolada z czerwoną porzeczką 
ciemny biszkopt + mus czekoladowy + porzeczki 

100 g 1 13,00 
 

 

Truskawkowy 
Ciemny biszkopt + mus truskawkowy+ truskawki 

100 g 1 13,00 
 

 

black forest 
ciemny biszkopt + bita śmietana + wiśnie 

100 g 1 13,00   

∑:      

 

Uwagi: 
Tort z dekoracją (wzory, kwiaty, kokardy, itp.) jest możliwy do wykonania tylko na masie cukrowej. 
Zamówienia na torty przyjmowane są od 2 kg (20 porcji). 

 

Asortyment j. m. porcji cena ilość  razem 

Ciasta i desery:      

Brownie szt. 1 10,00   

Tartoletka z owocami szt. 1 10,00   

Sernik w białej czekoladzie szt. 1 10,00   

Beza z kremem mascarpone i owocami szt. 8 50,00   

Karpatka szt. 8 46,00   

∑:      

 
 
 
 
…………………………………………………………………………………..                                     .…………………………………………………………………………………………………… 

data i podpis zamawiającego                                 data i podpis otrzymującego zamówienie  
 
asortyment- nazwa  
waga.-  jednostka sprzedaży: kilogram/gram/sztuka/porcja 
porcji-  orientacyjna ilość porcji na kg 
cena-  cena sprzedaży, brutto 
ilość-  wielokrotność zamówienia 
razem-  cena x ilość 

Asortyment j. m. porcji cena ilość  razem 

Biżuteria cukiernicza:      

Czekoladka z amaretto szt. 1 3,60   

Czekoladka z ganachem szt. 1 3,60   

Popsy „Para Młoda” szt. 2 28,00   

Cremoux czekoladowe szt. 1 4,40   

Mini babeczki z owocami szt. 1 5,60   

Mini beza z mascarpone szt. 1 5,60   

Mini sernik w białej czekoladzie szt. 1 2,80   

Galaretka z szampana z kokosową panna cotta szt. 1 4,40   

∑:      

http://www.warszawianka.p/

