MEE BEZU
&
BAR KOZA

BOŻE NARODZENIE 2021
Staropolski piernik dojrzewający
Wyjątkowy piernik pieczony według tradycyjnej receptury, na prawdziwym miodzie z zaprzyjaźnionej pasieki, przekładany masą z orzechów
włoskich, fig i białego maku oraz domowymi powidłami śliwkowymi z pomarańczą. Polany polewą z gorzkiej czekolady i świątecznie udekorowany.

1 sztuka ok. 1 kg / 135 zł

Ciasto migdałowo-bezowe
Moje ulubione! Migdałowo-bezowe ciasto z wanilią, karmelem, prażonymi migdałami i mleczną czekoladą.

10 porcji /170 zł

Sernik z paloną białą czekoladą i praliną z orzechów laskowych
10-12 porcji - 130 zł

Kremowy sernik waniliowy z owocami leśnymi
10-12 porcji - 130 zł

Keks czekoladowy wzmocniony rumem
Obłędnie aromatyczny, czekoladowy, wilgotny keks z likierem Kahlúa, wzmocniony odrobiną rumu.

20 cm/ 135 zł

Tarta makowa
Na maślanym, kruchym spodzie delikatna masa makowa z czarnego i białego maku, z dodatkiem najlepszego miodu i z dużą ilością bakalii.

26 cm / 95 zł

Tarta migdałowa z pomarańczą i wiśniami
Na maślanym kruchym spodzie zapiekany krem migdałowy frangipane z wiśniami i konfiturą pomarańczową z kardamonem

26 cm / 95 zł

Świąteczny blok z pistacjami
Przepyszny, pełen orzeszków, pistacji, ciasteczek i żurawiny blok czekoladowy w świątecznym wydaniu.

Bloczek ok. 0,60 kg / 50 zł

Kokosowy torcik z malinami
Delikatny torcik kokosowo-serniczkowy z białą czekoladą, nutą malibu, z chrupiącym dodatkiem migdałowym i malinami.
W pastelowym kolorze, udekorowany lekką, białą ozdobą z papieru waflowego.

6-8 porcji / 180 zł

Ciacho na patyku
Pierniczkowo-pomarańczowe
Pistacjowo-malinowe
Czekoladowo-kajmakowe z orzeszkami laskowymi

10 zł / sztuka

Lizaki bezowe w kształcie choinki
7 zł/ szt.

Pierniczki świąteczne na miodzie i czekoladzie, dekorowane lukrem królewskim
Świąteczne serce, choinka, pierniczkowy ludek, gwiazdka - 11 zł/ szt.
Zestaw pierniczków w pudełeczku na prezent - 45 zł
Domek z piernika do zawieszenia na kubku - 13 zł

Rogaliczki półkruche
Zestaw rogaliczków z różą oraz rogaliczków orzechowych

5 szt. /20 zł, 10 szt. /40 zł, 15 szt. /59 zł, 20 szt. /75 zł

Świąteczny zestaw ciasteczkowy - kompozycja 12 przysmaków
Pierniczkowy domek na kubek z kakao, torcik Fedora orzechowo-czekoladowy, obłędne orzechowo-bakaliowe biscotti z przepisu
Cioci Danusi, pierniczki dekorowane lukrem królewskim, ciasteczka z masłem orzechowym, pierniczki przekładane ganache
orzechowo-czekoladowym, słoiczek z karmelem do smarowania ciasteczek, rogaliczki półkruche z różą, rogaliczki półkruche z
orzechami, czekoladowy nugat z orzechami laskowymi, czekoladowe pierniczki, wytrawne ciasteczka ziołowo-maślane

175 zł

Mini box ciast
Sernik waniliowy z owocami leśnymi 2 porcje
Pierniczki dekorowane 2
Ciacho na patyku pistacja-malina 1
Rogaliczki półkruche z różą 2
Rogaliczki półkruche z orzechami 2
Mini blok czekoladowy z pistacjami

85 zł

Średni box ciast
Sernik waniliowy z owocami leśnymi 2 porcje
Pierniczki dekorowane 2
Ciacho na patyku pierniczkowe 1
Ciacho na patyku pistacja-malina 1
Tartaletka migdałowa z pomarańczą i wiśniami 2
Rogaliczki z orzechami 2
Rogaliczki z różą 2
Mini keks wzmocniony rumem
Mini blok czekoladowy z pistacjami

135 zł

Zamów do 16. 12.2021
info@meebezu.pl 537-582-506

Odbiory i dostawa 23.12 i 24.12
Warszawa, Bobrowiec koło Piaseczna, Bar Koza

