
Maffinkarnia Oferta ciasta na stoły i podziękowania/szyszki 

 
Poniżej znajdą Państwo spis smaków ciast, ciasteczek wykonywanych przez Maffinkarnię Rzeszowską. 

 

Ciasta wykonujemy w dwóch rozmiarach: 

• Mała blacha około 20 kawałków 70zł, smaki orzechowe 80 zł 

• Duża blacha około 40 kawałków 130 zł, smaki orzechowe 140 zł 
 

Cena ciasteczek 50zł/kg 
 

Podziękowania/szyszki 

1. 

Szyszki z ciasta 
Szyszki 500-550g 

Do wyboru opcja 5 ciast 
lub 4 ciasta plus 

ciasteczka  2  rodzaje 

22 zł +koszt pudełeczka* 

 



2. 

Szyszki maffinkowe 
Pudełeczka mogą 

zawierać 1, 2,4 lub 6 
sztuk maffinek. 

Maffiny dekorowane 
kremem i owocami, 

czekoladkami. 
 

Maffiny mogą również 
zostać udekorowane 
elementami z masy 

cukrowej. 

Cena zależy od ilości 
wybranych maffin. 
1szt. 6,50 zł + koszt 

pudełeczka 
2szt. 13 zł + koszt 

pudełeczka 
4szt. 26 zł + koszt 

pudełeczka 
6 szt. 39 zł + koszt 

pudełeczka 
 

Cena szyszek z 
maffinami 

dekorowanymi masą 
cukrową ustalana 

indywidualnie. 

 

3. 

Szyszki z mini torcikiem 
Mini szyszka z mini 
torcikiem w środku, 
torciki dekorowane 
kremem, owocami, 

czekoladkami.  
 

Na życzenie 
wykonujemy również 

mini torciki dekorowane 
masą cukrową. 

Mini torcik z owocami, 
czekoladkami 10-12 
zł+koszt pudełeczka 

 
 
 

Mini torciki dekorowane 
masą cukrową od 

15zł+koszt pudełeczka 

 

 



4. 

Ciasteczka na 
podziękowania 

Kruche ciasteczka 
dekorowane masą 

cukrową, z 
imionami/inicjałami lub 

datą. 
 

4 zł/szt. 
5 zł/szt. pakowane w 

celafon z kokardką 

 

5. 

Lizaki na podziękowania 
dla gości 

Lizaki/Cakepopsy o 
smaku czekoladowym 

lub waniliowym 
dekorowane czekoladą, 
kolorowymi posypkami, 

lukrem lub masą 
cukrową 

4 zł/szt. 
5 zł/szt. pakowane w 

celafon z kokardką 

 

6. 

Podziękowania 
makaronikowe 

1 lub 2 makaroniki w 
papilotce 

4zł - jeden makaronik 
 7 zł- z dwoma 
makaronikami 

 

 

7. 

Podziękowania 
makaroniki 

1 lub 2 makaroniki w 
celafonie 

 

5zł - jeden makaronik 
 9 zł- z dwoma 
makaronikami 

 

 

8. 

Podziękowania 
makaroniki 

2 makaroniki w  
pudełeczku 

 

11 zł/szt. 

 



9. 
Podziękowania mini   

maffinka 3,5 cm 

Cena zależna od 
dekoracji 
Od 4,50 zł 

 

10. 
Podziękowania średnia  

maffina 5,5 cm 

Cena zależna od 
dekoracji 
Od 6,50 zł 

 

*pudełeczka każdy wybiera indywidualnie, następnie wskazuje, które należy zamówić i wykorzystać lub 

samodzielnie dostarcza nam pudełeczka 



Nr Rodzaj/opis 

1.  

Bounty 

Dużo czekolady i dużo kokosu. Efekt przepyszny. Bardzo wilgotne i 

zbite ciasto czekoladowe, krem budyniowy na mleku kokosowym i 

kokosowa wkładka. Wszystko oblane polewą czekoladową. 

2.  

Brzoskwiniowy Sad 

Orzechowy biszkopt z kawałkami owoców, masa budyniowa i 

mus brzoskwiniowy zamknięty w warstwach herbatników. 

 

3.  

Cuszima z musem truskawkowym 

Ciemny biszkopt z kremem waniliowym, musem truskawkowym z 

delicjami, pianką truskawkową oraz waniliowym biszkoptem, 

wszystko to oblane polewą czekoladową. 

4.  

Czekoladowe z kremem krakersowym i solonym karmelem 

Przepyszne ciasto czekoladowe – mokre , wilgotne , słodkie i 

niesamowicie mięciutkie przełożone budyniowym kremem 

krakersowym i oblane słonym karmelem. 

 

5.  

Czekoladowo – orzechowy 

Biszkopt kakaowy i orzechowy z kremem orzechowym i  

czekoladowym. 

6.  

czekoladowo – truskawkowy 

Biszkopty kakaowe z kremem czekoladowym, mascarpone oraz 

truskawkami. Rurki waflowe oraz świeże owoce do dekoracji. 

7.  

czekoladowo – wiśniowy 

Biszkopty kakaowe przekładana wiśniami i czekoladowym kremem 

tortowym. Dekoracja z ażurków czekoladowych, migdałów i wisienek. 

8.  

Czekoladowo kawowy 

Czekoladowe biszkopty z masą kawową 

 

9.  
czekoladowo-jagodowy 

Delikatne czekoladowe biszkopty przełożone delikatnym kremem 
śmietankowym i owocami . 

10.  

czekoladowo-malinowy 

Mocno czekoladowe biszkopty przekładane delikatnym kremem z 

malinami i masą malinową. 

 

11.  
Czekoladowy  

Czekoladowe biszkopty przekładane nutellą i kremem czekoladowym 

12.  
czekoladowy z kremem kokosowym 

ciasto czekoladowe przełożone delikatnym kremem kokosowym. 

13.  

Dynastia 

Ciasto czekoladowe, kokosowe i waniliowe z musem 

brzoskwiniowym, kremem z dodatkiem syropu z brzoskwiń oraz 

polewą z białej czekolady. 

 

 

14.  
Fiona 

Biszkopt z musem malinowym, delicjami, pianką malinową i 

galaretką. 



15.  
Jesienny Poemat 

Pyszne miodowe placki, przekładane soczystymi jabłkami w 

galaretce z kremem karpatkowym. 

16.  

Kora dębu z owocami  

Pyszne ciasto bakaliowe z delicjami nasączonymi w kawie, 

galaretką i owocami. 

 

17.  

Latte Machiato 

Biszkopty czekoladowe nasączone kawą z biszkoptami oraz 

kremem waniliowym na serkach waniliowych. 

 

18.  
Mak – Ser- Jabłko 

Kruche ciasto z makiem, warstwą serową i jabłkami w galaretce. 

19.  
Miętowa straciatella 

Biszkopt z masą miętową i kremem straciatella oraz galaretką. 

 

20.  
Niebo w gębie 

Kruche ciasto z mocno orzechowym kremem i warstwą jabłkową na 

agrestowej galaretce, ładne kolorowe ciasto nie za słodkie. 

21.  

Princepolo 

Ciasto bakaliowe z orzechami, kokosem oraz wafelkiem prince 

polo, z masą budyniową z czekoladą, nutellą i kawałkami prince 

polo. 

 

22.  
Princessa z tofii 

Lekkie ciasto kokosowe, delikatny krem budyniowy, biszkopty, 

słodki karmel i chrupiące wafelki. 

23.  
Rafaello Śniegowe 

Biszkopty kokosowe przekładane kremem kokosowym i budyniowym 

oraz wiórkami kokosowymi do dekoracji. 

24.  

Sernik z pomarańczą/brzoskwinią 

Doskonały puszysty sernik na naturalnym twarogu z kawałkami 

brzoskwiń lub pomarańczy z kokosowym kożuszkiem na krucho i 

kruchym spodzie. 

25.  
Sernik z tofii  i prażonym słonecznikiem 

Doskonały puszysty sernik na kruchym cieście z pysznym tofii i 

prażonym słonecznikiem z miodem. 

26.  
Sherek 

Biszkopcik z kremem na bazie soku „Pysio” z pianką agrestową, 

delicjami w galaretce. 

27.  
Snickers 

Kruche ciasta z kremem waniliowym. masą krówkową i prażonymi 

orzeszkami 

28.  

Cytrynowy 

Delikatny budyniowy krem … orzeźwiająca pianka … i mięciutki 

biszkopt. Cytrynowy smak absolutnie nie jest dominujący – wręcz 

przeciwnie : delikatnie orzeźwia! 

29.  
czekoladowy z nutellą i bananami 

Ciasto czekoladowe przekładane kremem czekoladowym z warstwą 

nutelli i bananami/truskawkami w środku. 

30.  

Oreo 

Pyszne mocno czekoladowe biszkopty przekładane masą na 

mascarpone z ciasteczkami oreo dekorowane kremem oraz 

ciasteczkami oreo. 

31.  szpinakowy z malinami 



 Ciasto szpinakowe z masą serową i malinami oraz galaretką z 

malinami. 

32.  
Piernik Kanadyjski 

Ciasto piernikowe z delikatnym kremem śmietankowym 

  

Ciasteczka 
 

33.  Kruche  z wiśnią 

34.  Kruche z nutellą 

35.  Kruche  z toffi 

36.  Maszynkowe z dżemem truskawkowym 

37.  Orzeszki 

38.  Rurki z kremem 

39.  Pieguski 

40.  Owsiane 

41.  ferrero 

42.  rafaello 


