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deserts  cakes  treats



Príchute
Chocolate

Chocolate fruit 

Raspberry 

Forest fruit 

Nougat

Caramel 

Chocolate & white 

Pistachio 

Cream cheese & fruit 

Coconut & chocolate
 

Vanilla & almond
 

Oreo
 

Cookies & raspberry   

..........................................................................................................

..........................................................................................................

jemný kakaový korpus s 52% ganache

jemný kakaový korpus s 52% ganache a ovocím podľa 
výberu (maliny, lesná zmes, čučoriedky, jahody, višne)

nadýchaný vanilkový korpus s domácim malinovým
sirupom, krémom mascarpone a malinami 

nadýchaný vanilkový korpus s domácim ríbezľovým
sirupom, krémom mascarpone a lesným ovocím

jemný kakaový korpus doplnený nugátovým krémom

jemný orechový korpus s ľahkým karamelovým krémom

voňavý čokoládový korpus doplnený čokoládovou plnkou a 
jemným snehovým plátom

kombinácia vanilkového a čokoládového korpusu
v spojení s plnkou plnou pistácií.

jemný vanilkový korpus doplnený sviežou tvarohou plnkou 
s malinami

voňavý kokosový korpus obohatený kokosovým mliekom a 
krémom z mliečnej čokolády

jemný vanilkový korpus doplnený domácim džemom, 
krémom z pravej vanilky a posekanými mandľami

jemný kakaový korpus s domácim sirupom a bohatým 
OREO sušienkovým krémom

nadýchaný cookies korpus doplnený o domáci malinový 
sirup a malinový krém

Pečieme podla tradičných receptov bez umelých prísad.

NEW

NEW

NEW



Zákusky & dezerty



Pure sweet
čokoládová 
kocka

Dobošová kocka
(4,5 x 4,5 cm - min. odber 20ks)

Príchute: 
- malina
- lesné ovocie
(priemer 5,5 cm - min. odber 15ks)

(4,5 x 4,5 cm - min. odber 20ks)

Mini tortička

1

0,80

1,80



Košíček so sezónnym
ovocím

 (min. odber 25ks)

1

0,70

(4,5 x 4,5 cm - min. odber 40ks)

Karamelový mini
veterníček
(min. odber 20ks)

0,70



Karamelovo-orechová
kocka

Kokos natural

(4,5 x 4,5 cm - min. odber 40ks)

(4,5 x 4,5 cm - min. odber 40ks)

0,90

0,90

Mini dezert v poháriku

1,70

Príchute: 
- malina
- cheese cake
- tiramisu
- citrón
( min. odber 20ks)



(rôzne druhy - min. odber 20ks)
Doplatok za balenie + 0,10 €

Svadobné sušienky
zdobené marcipánom

0,70
od

Makarónky

(priemer 7cm, minimálny odber 15ks)

(priemer 2,2cm; minimálny odber z jednej príchute 15ks)

Mini bábovka s medom
a pomarančovou polevou 

1,10

1,00

Vybrať si môžete z príchutí:
- horká čokoláda
- pistácia
- malina
- karamel
- pravá vanilka
- lesné ovocie
- gaštan
- mandľa
- nugát

NEW

NEW



Brownies s bielou
čokoládou 

Oreo mini cake 

(rozmer 8cm , minimálny odber 15ks)

(priemer 5,5cm; minimálny odber 15ks)

(priemer 6cm, minimálny odber 20ks)

Mini cheesecake
s lieskovými orieškami 

1,20

1,50

1,20

NEW

NEW

NEW



Cakes & cheesecakes



Cheesecake

Svieža ovocná torta

(priemer 23cm)

Vybrať si môžete z piatich variánt príchutí:

- Newyork cheesecake
- jahodový cheesecake
- citrónovo-limetkový cheesecake
- karamel 
- kokos
(priemer 23cm)

Vybrať si môžete z príchutí:
- malina & jogurt
- citrón & limetka
(priemer 23cm)

Red velvet cake

25

25

23



Pure Sweet Pistácia
(priemer 23cm)

27

Maková tortička
s citrónovým krémom
a snehovými pusinkami 
(priemer 20cm)

26

NEW



Cupcakes
Vybrať si môžete z príchutí:
- mak & citrón 
- vanilka & limetka
- čokoláda & malina
- oriešok & čučoriedka
- mandľa & čokoláda 
(min. odber z jedného druhu 15ks)

1,80€ = cupcake zdobený krémom
2,00€ - 2,50€ = cupcake zdobený marcipánom

1,80-2,50
v závislosti od zdobenia



Cake pops

Cake pops
Príchute: 
-  perníčkové s horkou čokoládou 
- vanilkové s bielou čokoládou 
- citrónové s bielou čokoládou
(40g - min. odber 20ks)

1,20
od



a ešte niečo naviac...



Vyskladajte si svoj Candy bar

Sladké menovky
Vyhotovíme a zabezpečíme menovky na svadobný stôl,
spojené so sladkým prekvapením pre hostí.

"Výslužky" pre Vašich hostí
Nachystáme Vaše originálne zabalené"výslužky" do krabičiek tak,
aby ste ich Vy mohli už len darovať.  Max do 35 krabičiek. 

Cena za dovoz candy baru
prinesieme vám váš candy bar aj mimo NR
(max. do vzdialenosti 50km). 

U nás si môžete vyskladať Candy bar z celého sortimentu.
Sladký stôl Vám pripravíme na želanie podľa dizajnu
a štýlu svadby. 
Cena za aranžovanie candy baru 50€ zahŕňa zapožičanie 
stojanov, menovky aj celkové nazdobenie podľa vášho želania.

Ochutnávka vopred
Zabezpečíme Vám svadobnú ochutnávku vopred.
 (platí pri záujme o candy bar a svadobnú tortu)

Cena 0,30€/km min. sadzba 10€.



SVADBY - OSLAVY - FIREMNÉ EVENTY 

PureSweetCakes

info@puresweet.sk

+421 908 442 854 ’
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