
Oferta Smakowa Maffinki 

Skomponuj swój smak maffinek 

1. Wybierz wielkość 

2. Wybierz Smak 

3. Wybierz Nadzienie 

4. Baza i smak kremu 

5. Dekoracja do uzgodnienia z obsługą 

Nie jesteś pewien swojego wyboru?  

Obsługa chętnie pomoże w doborze smaków i nadzienia  

Możesz również skorzystać z najczęstszych kompozycji smakowych wypisanych 

poniżej  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Smak kremu 

1. śmietankowy 2. waniliowy 3. czekoladowy 4. biała czekolada 

5.jagodowy 6. malinowy 7. cytrynowy 8. cappuccino 

9. miętowy 10. pralinowy 11. kokosowy 12. straciatella 

 

 

Wielkość 
mini 3,5 cm 

Średnia 5,5 cm 

Duża 9cm 
Mega 14cm 

Smak maffiny 

1. czekoladowa 2. waniliowa 

3. malinowa 4. kokosowa 

5. cytrynowa 6. bananowa 

7. marchewkowa 8. piernikowa 

9. cynamonowa 10. red velvet 

Nadzienie 

1. nutella 2. biała czekolada 3. wiśnia 4.malina 

5.truskawka 6.jagoda 7.brzoskwinia 8.lemon curd(cytryna) 

9. krem kawowy 10. krem cappucino 11. budyń waniliowy 12. banan 

13. powidło śliwkowe 14. gruszka 15. toffi 16. krówka 

17. oreo 18. kinderbueno 19. snikers 20. milkiway 

21. jabłko 22. orzech 23. kokos 24. chałwa 

25. mięta 26.sos  advocat 27. sos karmel 28. m&m’s 

Baza kremu 

1. budyniowy 
2. mascarpone( nie w przypadku dekoracji 

z masy cukrowej) 

3. śmietankowy 4. maślany 



 

Przykładowe kompozycje smakowe: 

1. Czekoladowa z truskawką z kremem mascarpone śmietankowym 

2. Waniliowa z nutellą z kremem budyniowym waniliowym 

3. Czekoladowa z oreo z kremem mascarpone śmietankowym 

4. Malinowa z truskawką z kremem mascarpone malinowym/śmietankowym 

5. Czekoladowa z jagodą z kremem mascarpone jagodowym 

6. Czekoladowa z nutellą z kremem budyniowym czekoladowym 

7. Waniliowa z kokosem z kremem mascarpone śmietankowym 

8. Czekoladowa z wiśnią z kremem budyniowym czekoladowym/waniliowym 

9. Czekoladowa z miętą z kremem mascarpone miętowym 

10. Cynamonowa z jabłkiem z kremem mascarpone śmietankowym 

11. Cytrynowa z brzoskwinią z kremem mascarpone cytrynowy 

12. Piernikowa z powidłem śliwkowym z kremem budyniowym biała czekolada 

13. Kokosowa z białą czekoladą z kremem mascarpone biała czekolada 

14. Red velvet z truskawką z kremem mascarpone śmietankowym 

15. Bananowa z toffi z kremem budyniowym waniliowym 

16. Czekoladowa z cappuccino z kremem mascarpone cappuccino 

17. Czekoladowa z maliną z kremem mascarpone malinowym 

18. Marchewkowa z jabłkiem z kremem mascarpone śmietankowym 

19. Malinowa z oreo z kremem mascarpone straciatella 

20. Czekoladowa z kinderbueno z kremem mascarpone pralinowym 


