Ręcznie robione słodycze mogą stanowić wyjątkowy prezent Twoich dla gości
weselnych. Specjalnie dla Was możemy przygotować cukierki z inicjałami Młodej
Pary lub serduszkiem w wybranym smaku i kolorystyce.

Cukierki

1.
2.
3.
4.
5.

Cukierki pakowane po 10sztuk (ok. 20g) – 3,5zł.
Cukierki pakowane po 15sztuk (ok. 30g) – 4zł.
Mini rożki (50g) – 5zł.
Rożki (100g) – 9zł.
Cukierki luz od 1kg 80zł/kg (cena dotyczy cukierków z naszego stałego
asortymentu).
6. Nowość! Słoiczki z cukierkami (w środku 10szt. cukierków) – 5zł.

Smaki:
1. Sernik z malinami
2. Czerwone wino
3. Śmietankowo-truskawkowy
4. Białe wino
5. Owoce leśne
6. Wiśnia
7. Sernik z pomarańczą
8. Ciasteczko
9. Truskawka
10. Whisky z colą

Cukierki z inicjałami
Cukierki z inicjałami Pary Młodej wykonujemy od 4kg masy, z której powstaje
około 120 opakowań po 15 cukierków.

1. Cukierki z inicjałami pakowane po 10sztuk (ok. 20g) – 4zł.
2. Cukierki z inicjałami pakowane po 15sztuk (ok. 30g) – 4,5zł.
3. Mini rożki z cukierkami z inicjałami (50g) – 5,5zł.
4. Rożki z cukierkami z inicjałami (100g) – 9,5zł.
5. Cukierki z inicjałami luz od 4kg, koszt od 100zł/kg .
6. Nowość! Słoiczki z cukierkami z inicjałami (w środku 10szt. cukierków) – 5,5zł.

Lizaki
1. Lizaki kółka (ok.30g, średnica około 6cm) – 5zł.
2. Lizaki serca (ok.30g, średnica około 6cm) -6zł.
3. Lizaki świderki (ok. 30g, długość 10cm) – 6zł.
4. Lizaki 100g (średnica ok. 11cm) – 15zł.
5. Lizaki 200g (średnica ok. 16cm) – 25zł.

Lizaki spersonalizowane (tj. w innych kolorach/kształtach niż w stałym
asortymencie lub inaczej zapakowane) są wyceniane indywidualnie i
wykonujemy je od 50sztuk.

Bileciki
Do słodyczy możemy dołączyć bilecik dwustronny z Państwa personalizacją – od
50szt (cena 1zł/szt). Po jednej stronie znajduje się podziękowanie, a po drugiej
imię i nazwisko gościa. Przy zamówieniu tylko jednostronnych karteczek (bez
imienia i nazwiska gościa) – od 50szt cena to 0,5zł/szt. Istnieje też możliwość
dostarczenia nam swoich bilecików, a my dowiążemy je w cenie zamówienia.

Wzory kolorów, czcionek i winietek.

Wstążki

Nie pobieramy dodatkowej opłaty za wiązanie kokardek przy słodyczach.
Cukierki lub lizaki zawsze zapakowane są w folię i zawiązane kokardką. Kokardki
można wybrać z wzornika lub odwiedzić nasz sklep, by ustalić dokładny kolor
wstążki. Kolory wstążek z wzornika mogą się nieco różnić w rzeczywistości ze
względu na inne ustawienia monitora. Istnieje też możliwość dostarczenia nam
swojej wstążki.

Ważne informacje:
Na życzenie Klientów po uprzednim umówieniu się istnieje możliwość degustacji
wybranych słodyczy w naszej manufakturze.
Czas realizacji zamówienia to od 7 do 30dni w zależności od ilości zamówień w
danym terminie. Zamówienia przyjmujemy maksymalnie z 30dniowym
wyprzedzeniem. Pragniemy, aby słodycze były jak najświeższe w dniu
uroczystości. W związku z tym prosimy o ustalenie daty wysyłki/odbioru
słodyczy jak najbliżej dnia ślubu. Po odbiorze słodyczy należy przechowywać je
w suchym i chłodnym miejscu. Jeśli zdecydują się Państwo samodzielnie
pakować cukierki prosimy o szczelne ich pakowanie.

Istnieje możliwość wysyłki zamówienia po dokonaniu płatności (koszt 25zł –
tylko cukierki).
Co powinno zawierać kompletne zamówienie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data odbioru
Co, kolor, kształt, smak
Karteczki – treść
Kolor wstążki
Ilość
Numer telefonu do kontaktu
Odbiór (osobisty/wysyłka – jeśli tak to adres wysyłki)

Zamówienia przyjmujemy mailowo lub telefonicznie.
Manufaktura Słodyczy Karmelowa Kraina ul. Długa 31 85-034 Bydgoszcz.
E-mail: bydgoszcz@karmelowakraina.pl
Tel: 603-577-464

