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PATISERIE SĂRATĂ

PATISERIE CU CARNE

MINIAPERITIVE

COFETĂRIE CONGELATĂ

Cum se interpretează parametrii de preparare:

Fierbere 
După decongelare, produsul trebuie fiert pentru a fi gata de consum, în parametrii de timp precizaţi.

Fără dospire
După decongelare, produsul nu mai trebuie pus în dospitor, trebuie introdus direct în cuptor.

Necesită dospire
Înainte de a fi introdus în cuptor, produsul trebuie dospit conform parametrilor precizaţi.

Gata coapte
Pentru a fi gata de consum, produsul nu mai necesită altă prelucrare termică, ci doar decongelare.

Decongelare
De la scoaterea din lanţul de frig, produsul trebuie lăsat fie la temperatură ambientală, fie în dospitor - 
cu temperatura și umiditate a aerului controlată.

Produs Precopt
Produs supus unei prelucrări termice parţiale. Produsul se coace timp de aproximativ 5 minute.

Coacere
Produsul trebuie introdus la cuptor în parametrii de timp și temperatură precizaţi.

Coacere cu abur
Pe timpul coacerii, se generează flux de abur conform parametrilor precizaţi.

Greutatea produsului congelat
Greutatea produsului în forma congelată. De cele mai multe ori, diferă de greutatea produsului final 
după procesare.

Ambalare
Forma de ambalare a produselor, în pungi de polietilenă introduse în cutii sau baxuri.

Temperatura de depozitare
Temperatura la care se depozitează produsul în forma congelată.

Gramajele produselor din titlurile de prezentare sunt exprimate pentru produsele coapte.

PATISERIE DULCE
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76 gr. 110 buc. 0-18 C

Croissant cu unt 10% - 60 gr.
Cod: ICD67

20 min.
190°C

~30 min. 

30 min. Croissantele sunt un produs gustos al patiseriei 
franceze făcute prin împăturirea aluatului dulce 
împreună cu untul pentru a crea un aspect stratificat. 
Aluatul este rulat sub formă de semilună iar apoi se 
coace. 
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20 min.
190°C

~30 min. 

30 min. 

110 gr. 30 buc. 0-18 C

Croissant ciocolată - 95 gr.
Cod: ICD04

18-20 min.
190°C

~30 min. 

30 min. 

2-3
secunde

Nimic mai tentant decăt să muști dintr-un croissant 
rumenit și să simţi între foile ușor crocante aroma 
inconfundabilă a ciocolatei. Se servește ca desert sau 
gustare dulce.
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6 kg. 0-18 C

Cod: ICM22

20 min.
190°C

~30 min. 

30 min. Croissantele se consumă adesea cu ciocolată sau 
cafea pentru a-i adăuga un plus de aromă. Se pot 
servi cu diverse sortimente de gem. 

Minicroissante cu unt

8 kg. 0-18 C

Cod: ICM23

20 min.
190°C

~30 min. 

30 min. 

Minicroissante cu ciocolată
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Croissantele sunt un produs gustos al patiseriei 
franceze făcute prin împăturirea aluatului dulce 
împreună cu untul pentru a crea un aspect stratificat. 
Aluatul este rulat sub formă de semilună iar apoi se 
coace. 
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140 gr. 20 buc. 0-18 C

Torsade  - 120 gr.
Cod: ICD31

Un deliciu din gama patiseriei dulci, Torsada, este 
împletitura din foietaj cu unt, cremă de vanilie și pepite 
savuroase de ciocolată.20 min.

190-200 °C

30-40 min. 

20 min.
190-200 °C

30-40 min. 

3 kg. 0-18 C

Minitorsade
Cod: ICM19
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105 gr. 20 buc. 0-18 C

15-17 min.
220-225°C

~30 min. 

30 min. 

Dantelă fructe - 80 gr.
Cod: ICD08

Când vezi în vitrină dantelele cu fructe te gândești la o 
combinaţie între gust și artă. Forma lor unduită încântă 
ochii, în timp ce umplutura din fructe îţi încântă gustul. 
Încearc-o și va fi pe lista ta de favorite!

2-3
secunde

25-30 min.
200°C

~30 min. 

30 min. 

2-3
secunde 90 gr. 90 buc. 0-18 C

Cod: ICD51

Pain au chocolat - 85 gr.

Clasicul Pain au chocolat în varianta Double - un însoţitor 
de nădejte pentru un aport suplimentar de energie 
(conţinut dublu de ciocolată).
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160 gr. 20 buc. 0-18 C

Cod: ICD12

Un desert tradiţional românesc, care îmbină 
spectaculos brânza cremoasă cu aluatul pufos, totul 
"condimentat" de aroma fructată a stafidelor. 20-25 min.

190-200°C

~30 min. 

30 min. 

2-3
secunde

Plăcintă cu brânză dulce și
stafide -  140 gr.

PATISERIE DULCE
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105 gr. 30 buc. 0-18 C

Cod: ICD09

Produs din aluat foietaj și umplutura de cremă de 
brânză dulce presărată cu stafide. Asigură o distribuţie 
ideală a compoziţiei - fiecare mușcătură va combina 
cantitatea perfectă de aluat și umplutură.

Melc vanilie și stafide - 80 gr.

18-20 min.
190-200°C

30-40 min. 

30 min. 

2-3
secunde

180 gr. 20 buc. 0-18 C

Cod: ICD66

Melc cu nucă - 160 gr.

18-20 min.
190-200°C

30-40 min. 

30 min. 

2-3
secunde

160 gr. 20 buc. 0-18 C

Cod: ICD11

Plăcinta cu mere se servește caldă sau rece, opţional. 
Un desert ideal dulce - acrișor.

25-30 min.
200°C

~30 min. 

30 min. 

2-3
secunde

Plăcintă cu măr - 140 gr.

Produs din aluat foietaj și umplutura cu nucă. Asigură o 
distribuţie ideală a compoziţiei - fiecare mușcătură va 
combina cantitatea perfectă de aluat și umplutură.
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18-20 min.
190°C

~30 min. 

30 min. 

2-3
secunde 105 gr. 30 buc. 0-18 C

Creastă cu nucă și cremă
                      ciocolată - 80 gr.Cod: ICD54

Produs din aluat foietaj și umplutura cu nucă și cremă 
de ciocolată. Asigură o distribuţie ideală a compoziţiei 
- fiecare mușcătură va combina cantitatea perfectă 
de aluat și umplutură.

16-18 min.
220-225°C

~30 min. 

120 gr. 30 buc. 0-18 C

Cod: ICD13

Ideale pentru iubitorii unui desert lejer, cu un conţinut 
bogat în fructe și scorţișoară. Se servesc pudrate cu 
zahăr pudră sau ca atare.

Ștrudel măr (creastă) - 105 gr.

16-18 min.
220-225°C

~30 min. 
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Ideale pentru iubitorii unui desert lejer, cu un conţinut 
bogat în fructe și gust intens de scorţișoară. Se servesc 
pudrate cu zahăr pudră sau ca atare.

125 gr. 30 buc. 0-18 C

Cod: ICD34

Ștrudel măr și scorţișoară
 110 gr.

120 gr. 30 buc. 0-18 C

Ștrudel ciocolată - 105 gr.
Cod: ICD21

Aceleași foi ușor crocante, dispuse în straturi, în care simţi 
aroma inconfundabilă a ciocolatei. Este preferat de copii 
și se servește ca desert sau gustare dulce.16-18 min.

220-225 °C

~30 min. 

30 min. 

2-3
secunde
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15-17 min.
220-225°C

~30 min. 

30 min. 

2-3
secunde120 gr. 30 buc. 0-18 C

Ștrudel vișine - 105 gr.
Cod: ICD14

Ștrudelul e în general un desert simplu și delicios, dar 
parcă niciunul nu e mai bun decât cel cu vișine. 
Combinaţia de dulce cu acrișor și aroma de nucă - 
specifică doar produselor noastre - îl face preferatul 
multor pretenţioși.

15-17 min.
220-225°C

~30 min. 

30 min. 

2-3
secunde

15-17 min.
220-225°C

~30 min. 

30 min. 

2-3
secunde

15-17 min.
220-225°C

~30 min. 

30 min. 

2-3
secunde120 gr. 30 buc. 0-18 C

Ștrudel fructe, vanilie - 105 gr.
Cod: ICD15

Gustul ștrudelului este dat de combinaţia dintre gemul 
de fructe și crema de vanilie - este ca și cum ai mânca 
o prăjitură sau desert la care adaugi și o porţie de 
budincă. Pentru mai multă savoare, se servește de 
preferinţă rece.

120 gr. 30 buc. 0-18 C

Ștrudel caise - 105 gr.
Cod: ICD16

120 gr. 30 buc. 0-18 C

Ștrudel brânză dulce și stafide
105 gr.Cod: ICD17

Un foietaj cu umplutura din gem de caise - un gust 
dulce și în același timp răcoritor - senzaţie dată de 
aroma văratică de fruct copt și nota de aroma de 
portocale.

O bunătate de produs, cu aluat foietaj și umplutură de 
cremă de brânză dulce inţesată cu stafide. O gustare - 
desert ideală, presărată sau nu cu zahăr pudră.
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170 gr. 20 buc. 0-18 C

Covrig polonez - 145 gr.
Cod: ICD53

Tradiţionalul covrig polonez, combinaţia dintre aluatul 
danez și crema de vanilie - este ca și cum ai mânca o 
prăjitură sau desert la care adaugi și o porţie de 
budincă. Pentru mai multă savoare, se servește de 
preferinţă rece.

19-20 min.
190°C

~30 min. 

30 min. 

19-20 min.
190°C

~30 min. 

30 min. 

120 gr. 20 buc. 0-18 C

Covrig cu miere de albine
100 gr.Cod: ICD19

Produs din aluat danez, măiestrit împletit și trecut prin 
miere. Covrigul cu miere de albine este gustarea 
perfectă pentru un mic dejun, mierea aducând o doză 
considerabilă de energie celui care o consumă și fiind 
alternativa sănătoasă a zahărului.

120 gr. 20 buc. 0-18 C

Tartă cu fructe -  105 gr.
Cod: ICD20

Clasica tartă cu fructe nu are egal când vorbim de un 
desert rapid și delicios. Conţinutul mare de fruct o face 
delicioasă și este potrivită chiar pentru cei cărora nu le 
plac deserturile cu cremă sau ciocolată.

60 min. 



Dacă aveţi cuptoare de coacere – în staţii Peco, fast-
food-uri, cantine, magazine de proximitate, HORECA, sau 
pensiuni turistice, puteţi comanda direct toată gama de 
produse congelate, inclusiv cele gata coapte. Patiseria 
dulce este ideală și pentru cafenele - croissantele fiind 
alegerea ideală în a însoţi cafeaua dimineaţa.
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120 gr. 20 buc. 0-18 C

Cod: ICS05

Trigoanele cu cremă de brânză însoţesc cu brio un iaurt 
sau o cană de lapte cald. Seminţele cu care sunt 
decorate le fac și mai crocante.

Trigon cu seminţe, cașcaval și
cremă de brânză - 100 gr.

18-20 min.
200-220°C

30-40 min. 

2-3
secunde

PATISERIE SĂRATĂ

120 gr. 20 buc. 0-18 C

Merdenea cu ciuperci - 100 gr.
Cod: ICS03

Merdenelele cu ciuperci sunt preferatele celor care 
vor să încerce ceva nou. Una singură poate reprezenta 
o gustare consistentă. Produs de post.

120 gr. 30 buc. 0-18 C

Perniţe brânză sărată - 100 gr.
Cod: ICS01

Perniţele cu brânză sărată și foietaj sunt un delicios 
aperitiv care pot însoţi un pahar de vin sau pot fi servite 
ca atare, la o gustare de după amiază.

17-20 min.
200-220°C

50 min. 

2-3
secunde

17-20 min.
200-220°C

30-40 min. 

2-3
secunde

120 gr. 20 buc. 0-18 C

Merdenea - 100 gr.
Cod: ICS04

Adaosul de unt cu care este îmbogăţit aluatul face ca 
merdenelele cu cremă de brânză să fie încă și mai 
gustoase, iar senzaţia pe care o ai este ca la fiecare 
mușcătură îţi lasă gura apă! 17-20 min.

200-220°C

30-40 min. 

2-3
secunde
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18-20 min.
200-220°C

30-40 min. 

2-3
secunde 120 gr. 20 buc. 0-18 C

Spirală pizza, seminţe - 80 gr.
Cod: ICS06

Făcute din aluat foietaj și umplute cu cremă de pizza 
25%, spiralele pizza sunt crocante și reprezintă un 
aperitiv ideal. Au ca și decor seminţe care le sporesc 
savoarea și valoarea nutritivă.

70 gr. 60 buc. 0-18 C

Covrig cu seminţe floarea-
                        soarelui - 70 gr.Cod: ECS05

Covrigii aburinzi, acoperiţi cu seminţe de floarea-
soarelui, crocante şi delicioase, te rasfaţă cu fiecare 
bucată savurată. 

DISPONIBIL

› cu mac

› cu susan

și în variantele

19-20 min.
190°C

~30 min. 

30 min. 

Produse obtinuţe din aluat danez – un aluat dospit, 
fragezimea și stratificarea foilor fiind asigurată de 
folosirea materiilor prime de foarte bună calitate și prin 
respectarea succesivă a fazelor tehnologice - și umplut cu 
unt prospăt 25 %. Umpluturile de brânză le fac gustări 
ideale care pot însoţi cu succes un pahar de vin sau pot fi 
servite ca atare, ca și aperitiv sau gustare de după amiază.

www.casa-painii.ro
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150 gr. 30 buc. 0-18 C

Super Crenwursti în foietaj
130 gr.Cod: ICC13

O combina ie perfectă pentru o gustare rapidă, ţ
combină gustul foieta jului crocant cu cel al 
cremwurstului rumenit ușor. Se servesc atât calzi, cât și 
reci. 18-20 min.

200-220°C

30-40 min. 

2-3
secunde

120 gr. 30 buc. 0-18 C

Croissant șuncă și cașcaval
100 gr.Cod: ICC05

Unul din cele mai apreciate croissante când vine vorba 
de ceva bun, servit rapid și care să ţină de foame. Mai 
ales când sunt scoase proaspete din cuptor! 15-16 min.

200-220°C

30-40 min. 

30 min. 

4-5
secunde

150 gr. 20 buc. 0-18 C

Felie Pizza Salami - 130 gr.
Cod: ICC04

O porţie bună de pizza cu sos de roșii și felii de salam, 
măsline și cașcaval, bine rumenită și crocantă. 

7-10 min.
230-250°C

~30 min. 

30 min. 

3-4
secunde

DISPONIBIL

› picant

și în varianta

190 gr. 15 buc. 0-18 C

Felie Pizza Regina - 170 gr.
Cod: ICC11

Poate că nu te afli într-o pizzerie napoletană în momentul 
în care o încerci. Dar aroma ingredientelor excelent 
proporţionate și combinaţia de gusturi te fac să te simţi 
ca-n Italia. 7-10 min.

230-250°C

~30 min. 

3-4
secunde

30 min. 
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Burgeri în foietaj - 125 gr

15 min.
200-220°C

25 min.
150°C

2-3
secunde

~30 min. 

15 min.
200-220°C

25 min.
150°C

2-3
secunde

~30 min. 

15 min.
200-220°C

25 min.
150°C

2-3
secunde

~30 min. 

15 min.
200-220°C

25 min.
150°C

2-3
secunde

~30 min. 

Mici în foietaj  - 125 gr

Cârnaţi ţărănești în foietaj
                                      - 125 gr

Cârnaţi picanţi în foietaj
                                      - 125 gr

150 gr. 30 buc. 0-18 C

150 gr. 30 buc. 0-18 C

150 gr. 30 buc. 0-18 C

150 gr. 30 buc. 0-18 C



Patiseria cu carne este ideală pentru cantine, magazine 
stradale și în general pentru locaţiile la care au acces cei 
care vor să ia o gustare rapidă și mai saţioasă decât un 
produs de patiserie simplu. Pentru completarea gamei de 
produse proprii, puteţi alege din produsele de patiserie pe 
ce le care vor aduce p lus de va loare afacer i i 
dumneavoastră.
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3 kg 0-18 C

Saleu susan 
Cod: ICM01

3 kg 0-18 C

Saleu mac 
Cod: ICM02

4 kg 0-18 C

Minipateu brânză telemea
Cod: ICM03

4 kg 0-18 C

13-15 min.
200-220°C

30-40 min. 

2-3
secunde

13-16 min.
200-220°C

30-40 min. 

2-3
secunde

13-15 min.
200-220°C

30-40 min. 

2-3
secunde

13-16 min.
190-195°C

30-40 min. 

2-3
secunde

Minipateu ciuperci 
Cod: ICM04

Iubite de toată lumea, saleurile aurii cu seminţe de 
susan fac deliciul oricărei întâlniri - fie ea de afaceri, 
între prieteni sau când ai musafiri. 

Același gust simplu, dar extrem de apreciat al aluatului 
rumenit și crocant, combinat cu aroma specială de 
mac - un clasic al produselor de patiserie.

Ideale pentru pensiuni și hoteluri, servite la mic dejun 
sau la întâlniri de afaceri, ședinţe sau întâlniri între 
prieteni. Gustul clasic de telemea pentru iubitorii 
brânzeturilor.

Ideale pentru pensiuni și hoteluri, servite la mic dejun 
sau la întâlniri de afaceri, ședinţe sau întâlniri între 
prieteni. Aroma specială a ciupercilor se simte la 
fiecare mușcătură!

MINIAPERITIVE
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4 kg 0-18 C

Minipateu pizza
Cod: ICM06

Ideale pentru pensiuni și hoteluri, servite la mic dejun sau 
la întâlniri de afaceri, ședinţe sau întâlniri între prieteni. 
Fiecare minimelc este ca o mușcătură dintr-o pizza 
autentică.

13-16 min.
200-220°C

30 min. 

2-3
secunde

~30 min. 

13-16 min.
200-220°C

~30 min. 

30 min. 

2-3
secunde 4 kg 0-18 C

Miniștrudel  caise
Cod: ICM08

Un gust dulce și în același timp răcoritor, ca și cum ai 
gusta caise coapte într-o zi de vară.

13-16 min.
200-220°C

30 min. 

2-3
secunde

~30 min. 

4 kg 0-18 C

Miniștrudel fructe de pădure
Cod: ICM09

Afine, zmeură, mure - toate aromele "închise" în cochilia 
de aluat crocant și rumen, care se revarsă la prima 
mușcătură.

13-16 min.
200-220°C

30 min. 

2-3
secunde

~30 min. 

4 kg 0-18 C

Miniștrudel vișine
Cod: ICM10

Aceeași savoare ca a "fratelui mai mare", gustul dulce- 
acrișor și fructat al miniștrudelului cu vișine se 
detașează lejer în fata "concurenţei".
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13-16 min.
200-220°C

2-3
secunde

~30 min. 

4 kg 0-18 C

Miniștrudel măr 
Cod: ICM11

Conţinut bogat în fructe, aceeași savoare a ștrudelului 
cu măr dar servită în porţii mici.

13-16 min.
200-220°C

30 min. 

2-3
secunde

~30 min. 

4 kg 0-18 C

Miniștrudel ciocolată 
Cod: ICM12

"Inima" de ciocolată le fac preferatele amatorilor de 
desert sau gustare dulce.

Porţionări ideale pentru hoteluri, pensiuni turistice, săli de 
conferinţe - în mod special pentru că sunt ușor de pregătit, 
dar și de consumat. În varianta "mini", pateurile, ștrudelele 
sau saleurile reprezintă o gustare ideală într-o întâlnire de 
business sau servite la micul dejun.
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80 gr. 30 buc. 0-18 C

Ecler lămâie - 80 gr.
Cod: ICK39

Simţi amestecul de arome vii, din fructe roșii, ca și cum 
te-ai afla chiar atunci într-o poiană din pădure.

40-60 min. 

80 gr. 30 buc. 0-18 C

Ecler cocos (Don Rafe) - 80 gr.
Cod: ICK21

Eclerele umplute cu cremă de cocos au o aromă 
exotică, aproape senzuală, care încântă papilele 
gustative ale amatorilor de desert dulce și fin.

40-60 min. 

COFETĂRIE CONGELATĂ

80 gr. 30 buc. 0-18 C

Ecler CHOCO-VANILIE - 80 gr.
Cod: ICK17

O combinaţie de arome care nu are cum să nu placă 
tuturor amatorilor de ciocolată, dar și celor pentru 
care vanilia aduce un plus de valoare oricărui desert.

40-60 min. 
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80 gr. 30buc. 0-18 C

Ecler ness - 80 gr.
Cod: ICK18

Un desert dulce, dar cu o notă de energie dată de 
umplutura de cremă de cafea. 

40-60 min. 



40-60 min. 

60 gr. 30 buc. 0-18 C

Cod: ICD45

Un desert ciocolătos și pufos ! Muffinurile au o aromă 
intensă de ciocolată, sunt ușor de servit și însoţesc 
perfect cafeaua la desert.

Muffin ciocolată - 60 gr.

COFETĂRIE CONGELATĂ
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40-60 min. 

80 gr. 24 buc. 0-18 C

Gogoși cu umplutură de
         ciocolată - 80 gr.Cod: ECK32

Gogoașa din aluat foarte pufos și moale, cu umplutură 
de jeleu cu gust dulce-acrișor, ce te duce cu gândul la 
vară.

40-60 min. 

80 gr. 24 buc. 0-18 C

Gogoși cu umplutură de
caise - 80 gr.Cod: ECK33

Cu o umplutură care te face "să-ţi plouă în gură", 
gogoșile cu jeleu de caise sunt primele pe lista 
preferinţelor iubitorilor de desert fructat.

40-60 min. 

80 gr. 24 buc. 0-18 C

Gogoși cu umplutură de 
vișine - 80 gr.Cod: ECK33

Este acoperită cu zahăr pudră și conţine o delicioasă 
cremă în interior. Mirosul puternic de căpșuni te 
cucerește la prima mușcătură. 



40-60 min. 

40-60 min. 

115 gr. 24 buc. 0-18 C

Super Muffin cu vanilie și afine
                   (fructe pădure) - 115 gr.Cod: ICD43

115 gr. 24 buc. 0-18 C

Super Muffin cu ciocolată și
cremă de ciocolată - 115 gr.
Cod: ICD47

Un desert super pufos! Super muffinurile au o aromă 
intensă de fructe de pădure și vanilie, sunt ușor de 
servit și însoţesc perfect cafeaua la desert.

Un desert super ciocolătos și super pufos! Super 
muffinurile au o aromă intensă de ciocolată și cremă 
de ciocolată, sunt ușor de servit și însoţesc perfect 
cafeaua la desert.

60 gr. 30 buc. 0-18 C

Muffin fructe - 60 gr.
Cod: ICD46

40-60 min. 

Aceeași senzaţie de aerat-pufos, de data aceasta cu 
gust de fructe. Muffinurile sunt servite în forme de 
hârtie specială.

COFETĂRIE CONGELATĂ
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40-60 min. 

Un desert super ciocolătos și super pufos! Super 
muffinurile au o aromă intensă de ciocolată și 
umplutură de vișine, sunt ușor de servit și însoţesc 
perfect cafeaua la desert.

115 gr. 24 buc. 0-18 C

Super Muffin cu ciocolată și
                        vișine - 115 gr.Cod: ICD42



40-60 min. 

40-60 min. 

110 gr. 16 buc. 0-18 C

Prăjitura Iaurt - 110 gr
Cod: ICK04

DISPONIBILĂ
și la kilogram

110 gr. 16buc. 0-18 C

Prăjitura Portocală - 110 gr
Cod: ICK03

DISPONIBILĂ
și la kilogram

110 gr. 16buc. 0-18 C

Prăjitura Toffifi - Caramel
110 grCod: ICK02

DISPONIBILĂ
și la kilogram

40-60 min. 

110 gr. 16 buc. 0-18 C

Prăjitura Amandina - 110 gr
Cod: ICK01

Pentru mulţi dintre doi, amandina este una dintre cele 
mai bune prăjituri din lume. Plină de ciocolată, 
însiropată şi foarte pufoasă, este varianta perfectă 
pentru cei care au poftă de ceva dulce.

DISPONIBILĂ
și la kilogram

40-60 min. 

COFETĂRIE CONGELATĂ
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40-60 min. 

40-60 min. 

110 gr. 16 buc. 0-18 C

Prăjitura Tiramisu - 110 gr
Cod: ICK33

DISPONIBILĂ
și la kilogram

110 gr. 16 buc. 0-18 C

Prăjitura Opera - 110 gr
Cod: ICK32

DISPONIBILĂ
și la kilogram

110 gr. 16 buc. 0-18 C

Prăjitura Dobos - 110 gr
Cod: ICK31

DISPONIBILĂ
și la kilogram

40-60 min. 
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110 gr. 16 buc. 0-18 C

Prăjitura Banana - 110 gr
Cod: ICK05

DISPONIBILĂ
și la kilogram

40-60 min. 
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40-60 min. 

110 gr. 16 buc. 0-18 C

Prăjitura Oreo - 110 gr
Cod: ICK37

DISPONIBILĂ
și la kilogram

40-60 min. 

40-60 min. 

1 kg 0-18 C

1 kg 0-18 C

Tort Ciocolată (ornat)
Cod: ICK14

*și în varianta neornată

*și în varianta neornată

Tort Toffifi - Caramel (ornat)
Cod: ICK15

110 gr. 16buc. 0-18 C

Prăjitura Snickers - 110 gr
Cod: ICK38

40-60 min. DISPONIBILĂ
și la kilogram



Gama de produse gata coapte - prăjituri, gogoși, eclere, 
muffins - este ideală pentru magazinele de proximitate. 
Fără a avea nevoie de un cuptor de coacere, acestea 
necesită doar expunere și decongelare în mediul ambiant 
– 60 min. Pot fi vândute și în caserole, porţionate în 
greutatea sau numărul de bucăţi dorite.

COFETĂRIE CONGELATĂ

Cod: ICK29
40-60 min. 

*și în varianta neornată

Tort Lâmâie (ornat)

1 kg 0-18 C
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ROMÂNIA - Botoşani,
Calea Naţională Nr. 37

mobil: 0040 744 70 90 70  
e-mail: office@casa-painii.ro

www.casa-painii.ro


