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КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ
печиво • тістечка • торти

виготовлено з натуральних продуктів
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Сочник з творожком
/ з курагою та родзинками

Оригінальний чизкейк

Шоколадний чизкейк

Сирковий десерт, що складається із
пухкої основи, начинки з родзинками,
корицею та яблучним повидлом,
верхівка вкрита творожною масою.
3017 Артикул 0,75 кг | 7 діб

Пиріжечки вишуканої форми з
Сирковий десерт, що складається із
трьох соковитих прошарків: шоколадна солодкою начинкою
із домашнього сиру
основа, смородиновий джем та ніжна
шоколадна сиркова маса.
3020 Артикул 0,75 кг | 7 діб
3003/3007 Артикул 0,975кг | 13шт | 5діб

Сочник солоненький

Медовик «Бджілка»

Солоні пиріжечки вишуканої форми,
наповнені начинкою із домашнього та
плавленого сирів, сушеної цибулі та
чорного перцю
3001 Артикул 0,975кг | 13 шт | 5 діб

Ніжний тортик, що складається з
ароматних медових коржів та
насиченого крему на основі сметани
і вареного згущеного молока.
6056 Артикул 0,5 кг | 5 діб

Чизбейкер з родзинками/
Чизбейкер зі смородиною
Маленький пиріг в індивідуальній
упаковці на основі сирної маси з
додаванням родзинок, яблук та
кориці, або смородинової начинки.
3012 / 3015 Артикул 0,11 кг | 7 діб

Трюфелька
шоколадна/з начинкою
Вишукане тістечко у формі куполка,
обкатане в крихті темного
шоколадного печива, або світлого
печива з кокосом. Начинка-варене
згущене молоко.
6027/6025 Артикул
0,225 кг | 9 шт | 25 діб
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Наполеон
Класичний «Наполеон» створений за
особливою рецептурою, котра робить
його надзвичайно ніжним, а також
варіація «Наполеону» з прошарком
яблук.
6035 Артикул 1,0 кг | 5 діб

Корзиночка
молочно-вершкова
Маленькі корзиночки посипані
горішками із начинкою з вареного
згущеного молока. В основі тіста
вершкове масло та яєчні жовтки.
2092 Артикул 0,24 кг | 8 шт | 30 діб
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Картошка «Шедевр» Асорті
Картошка «Шедевр»

Улюблене тістечко "Картошка".
Має насиченний шоколадно-вершковий смак.

Опис: Улюблене тістечко "Картошка",
декороване горіховою, кокосовою та
шоколадною посипкою. Має насиченний
шоколадний смак.

4002 Артикул 0,4кг / 6 шт / 25діб

4035 Артикул 0,26кг / 4 шт / 25діб

Імбирний пряничок

Сабле

Шоколадне печиво округлої форми з декоративними тріщинками та посипане цукровою
пудрою. Має насичений шоколадний смак,
з додаванням волоського горіху
4001 Артикул 0,30 кг / 60 діб

Розписані вручну прянички в індивідуальній
упаковці. Виготовлені з додаванням меду,
свіжого лимонного соку, та натуральних спецій.
4027 Артикул 0,05 кг; 4029 Артикул 0,06 кг;
4031 Артикул 0,07 кг / 30 діб
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Маленький
150х120х55 мм

Стандартний
180х175х85 мм

Великий
280х215х55 мм
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Хлібці фітнес

Корисне печиво на основі цільнозернового
борошна з додаванням насіння соняшника,
льону та кунжуту.
2130 Артикул 0,10 кг / 30 діб

Хлібці Фітнес з кокосом.
Корисне печиво на основі цільнозернового
борошна з додаванням стружки кокосу.
2131 Артикул 0,10 кг / 30 діб

Хлібці Фітнес з маком

Корисне печиво на основі цільнозернового
борошна з додаванням зерен маку.
2132 Артикул 0,10 кг / 30 діб

Хлібці Фітнес без цукру.
Корисне печиво на основі цільнозернового
борошна, з насінням льону, без додавання цукру.
2133 Артикул 0,10 кг / 30 діб
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Печиво Безглютенове
«Шоколадне»

Безглютенове печиво на топленому
вершковому маслі з додаванням
кукурудзяного, соєвого та рисового
борошна
4003 Артикул 0,19кг / 180діб

Печиво Безглютенове
«Кокосове-молочне»
Безглютенове печиво на топленому
вершковому маслі з додаванням
кукурудзяного, соєвого та рисового
борошна
4004 Артикул 0,19кг / 180діб

Печиво Безглютенове
«Кориця»
Безглютенове печиво на топленому
вершковому маслі з додаванням
кукурудзяного, соєвого та рисового
борошна
4005 Артикул 0,19кг / 180діб
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Пекарня «Ай да Бейкер» – це надбання традицій поколінь.
Ми створюємо смачний та чесний продукт, аби Ви та Ваші
близькі мали змогу поласувати найсмачнішу натуральну випічку.
Саме тому ми відібрали для Вас найкращі рецепти,
приправивши їх любов’ю та теплом.

instagram.com/aydabaker

fb.com/aydabakerpastry

www.ay-da-baker.com

Електронна версія каталогу:

www.ay-da-baker.com
Замовлення продукції та отримання додаткової інформації:

+38 050 463 2 463, 099 185 78 85
sales@ay-da-baker.com
Пекарня «Ай да Бейкер» приймає замовлення
на виготовлення індивідуальних тортів на свята.
Адреса офісу та виробничих потужностей: 03126, Україна, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34.

ми створили нашу продукцію корисною

