FORMA ZAMÓWIENIA

Prosimy o składanie zamówień do 24-go marca, 2021.
IMIĘ
TELEFON
EMAIL
DZIEŃ ODEBRANIA ZAMÓWIENIA
GODZINA

JEFFERSON PARK PIEKARNIA

5927 W. Lawrence Avenue, Chicago, IL 60630
Poniedziałek - Środa: 6:00 a.m. to 6:00 p.m.
Czwartek - Piątek: 6:00 a.m. to 7:00 p.m.
Sobota 6:00 a.m. to 2:00 p.m.
Niedziela: ZAMKNIĘTE

ZAMÓWIENIA

TELEFON: (773) 545-7215
FAX: (773) 427-8837
EMAIL: info@delightfulpastries.com
ZAMÓW ONLINE: www.delightful-pastries.com
Pamiętaj, aby podać swoje dane karty kredytowej.
Wymagana jest pełna opłata w chwili składania zamówienia. W przypadku anulowania
zamówienia, po tranzakcji karty kredytowej, pobrana będzie opłata manipulacyjna w
wysokości 5% od całości zamówienia.

www.delightfulpastries.com

“

Użwamy naturalne składniki,
z lokalnych ekologicznych upraw.

”

MENU

WIELKANOCNE

WSPANIAŁE SMAKI OD 1998

SŁODKIE WYPIEKI

POTRAWY

* Prosimy o zaznaczenie ilości produktów w oznaczonym miejscu.

* Prosimy o zaznaczenie ilości produktów w oznaczonym miejscu.

Baranki Pudrowane

$16.00 małe / $19.29 duże

____ Quiche z Warzywami

$50.00

Baranki z Kremem Maślanowym

$19.29 małe / $26.49 duże

____ Quiche z Szynką i Serem Szwajcarskim

$50.00

______ małe
______ małe

______ duże
______ duże

____ Pisanki z Babki Pisakowej Oblane Lukrem

$4.80

Pisanki świątecznie udekorowane.

____ Sernik Brzoskwin iowy

$11.99

____ Sernik Krakowski

$11.99

____ Mazurek Orzechowy

$13.99

____ Mazurek Makowy

$13.99

____ Babka Piaskowa

$8.29

____ Babka Marmurkowa

$8.29

____ Babka Śmietankowo Kawowo-Czekoladowa

$13.99

____ Babka z Adwokatem

____ Babka Drożdżowa z Rumem i rodzynkami
Talerz Mini Pastries
______ mały

______ duży

$11.99
$9.99

$52.00 mały / $104.00 duży

Asortyment miniaturowych torcików i mini ciasteczek.

Por, szpinak, cebula, grzyby, ser szwajcarski w cieście francuskim.

____ Babka Mięsna

Mielona wieprzowina wymieszana z kosteczkami szynki i przyprwawami,
nadziana sadzonymi jajkami i obwinięta boczkiem.

____ Żurek

Domowej roboty, z białą kiełbasą, suszonymi borowikami, warzywami i jajkami z farmy.

____ Chrzan Domowej Roboty

PIECZYWO

$45.00

$9.99/1 litr
$6.99

* Prosimy o zaznaczenie ilości produktów w oznaczonym miejscu.

____ Chleb Wiejski na Zakwasie

$6.00

____ Chleb na Zakwasie z Ziarnami

$6.00

____ Chleb na Zakwasie

____ Chleb z Pieczonymi Ziemniakami i Cebulką
____ Chleb Owsiankowy-Razowy

Chleb na zakwasie z organicznej owsianki i organicznej razowej mąki.

$6.00
$7.00
$7.00

____ Chleb Świąteczny

$11.00

____ Chleb Bezglutenowy

$11.00

Chleb z dodatkiem rodzynek, suszonych wiśni, orzechów i suszonej żurawiny. Wykonany na zakwasie
pszenno-żytnim. Zawiera błonnik dzięki temu można go długo przechowywać.

Zapytaj nas o MENU CATERINGOWE!

Zawdzoń (773) 545-7215

Chleb wegański, bez mąki i cukru z dodatkiem nasion i orzechów.

* Nasze chleby są wegańskie i bez dodaku cukru lub tłuszczu. Chleby wypiekane są na
zakwasie z nierafinowanej mąki (nie używamy zakwaszaczy, wybielaczy, spulchniaczy,
odpleśniaczy, konserwantów, barwników).

