TUDEL PATISSERIE
%100 NATURAL

Traditional Turkish Sweets & Pastries
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Tudel Patisserie
est nam niezmiernie miło przedstawić ofertę
wyśmienitych wypieków firmy Tudel. Firma Tudel zajmuje się produkcją i sprzedażą
własnych
wyrobów
piekarniczo-cukierniczych.

J

W

naszej ofercie znajdą państwo szeroki
wachlarz tradycyjnych wypieków tureckich. Aby zachować oryginalność przepisów
oraz niepowtarzalny smak naszych wyrobów, korzystamy wylącznie z najlepszej jakości naturalnych surowców. Wszystkie produkty wykonywane są ręcznie
z najwyższą starannością. Wcychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klientów nieustanie udoskonalamy
nasze receptury, inwestujemy w najnowocześniejszy
sprzęt oraz wprowadzamy nowe produkty.

N

asza oferta skierowana jest zarówno do
restauratorów,
klientów
hurtowych
jak
i
klienow
indywidualnych.
Zachęcamy
do skosztowania każdego z naszych wypieków
oraz zapraszamy serdecznie do wspołpracy.

100% Natural
Delicious traditional
sweets & pastries.
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Tudel Baklava

Tudel Baklava
PISTACJOWA / With pistachio

N

ORZECHOWA / With walnuts

N

iezwykle cienkie warstwy ciasta filo
(yufka), przygotowywane na bazie naturalnego masła, przekładane kilkoma
warstwami najlepszej jakości tureckich pistacji.

iezwykle cienkie warstwy ciasta filo
(yufka), przygotowane na bazie naturalnego masła, przekładane warstwami
orzechów włoskich.

Very thin multiple layers of filo (yufka) pastry
with butter, filled with the best quality of Turkish
pistachios.

Very thin multiple layers of filo (yufka) pastry with
butter, filled with walnuts.

Tudel Sarma

Tudel Sarma

PISTACJOWA / With pistachio

ORZECHOWA / With walnuts

ienkie warstwy ciasta filo (yufka),
przygotowane na bazie naturalnego
masła, przekładane kilkoma warstwami
najwyższej
jakości
pistacji,
zwinięte
w
charakterystyczny okrągły kształt.

ienkie warstwy ciasta filo (yufka), przygotowane
na bazie naturalnego masła, przekładane
warstwami orzechów włoskich, zwinięte w
charakterystyczny okrągły kształt.

C

Very thin multiple layers of filo (yufka) pastry
with butter, filled with several layers of the
best quality of Turkish pistachios. Formed in a
characteristic round.

C

Very thin multiple layers of filo (yufka) pastry with
butter, filled with several layers of walnuts. Formed in
a characteristic round shape.
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Tudel Sobiyet
PISTACJOWA / With pistachios
ienkie warstwy ciasta filo (yufka),
przygotowane
na
bazie
naturalnego
masła,
przekładane
kilkoma
warstwami
pistacji
z
nadzieniem
śmietankowym wykonane w kształcie trójkąta.

C

V

ery thin multiple layers of filo (yufka)
pastry with butter, filled with pistachios
and cream stuffing. Formed in a
characteristic triangular shape.

Revani

C

enkie warstwy ciasta filo (yufka),
przygotowane na bazie naturalnego
masła, przedkładane kilkoma warstwami
najlepszej jakości pistacji zwinięte w kształciewalca.

V

ery thin multiple layers of filo (yufka)
pastry with butter, filled with the best
quality of Turkish pistachios. Formed in a
characteristic cylindrical shape.

Tudel Burma
PISTACJOWY / With pistachio

Tudel Burma
ORZECHOWA / With walnuts

C

ienkie warstwy ciasta filo (yufka),
przygotowane na bazie naturalnego
masła,przekładane kilkoma warstwami
orzechów włoskich. Zwinięte w kształcie walca.

V

ery thin multiple layers of filo (yufka)
pastry with butter, filled with walnuts.
Formed in a characteristic cylindrical
shape.

C

iasto na bazie kaszy mannej
nasączonej słodkim syropem.

A

moist semolina sponge cake soaked
in sweet syrup.
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Tudel Kadayif
PISTACJOWY/ With pistachio

C

iasto wykonane z bardzo cienkich nitek ciasta z nadzieniem z najlepszej Jakości tureckich pistacji i naturalnego masła.

A

cake made of string-shaped dough filled with
the best quality of Turkish pistachios and
butter.

Tudel Kadayif
ORZECHOWY / With walnuts

C

A

iasto przygotowane z bardzo cienkich nitek ciasta z nadzieniem z nadzieniem jakości tureckich pistacji i naturalnego
masła.

cake made of string-shaped dough filled with walnuts and
butter.

Seker Pare

S

łodkie ciasteczka o delikatnym maślanym smaku w cukrowym
syropie.

S

weet cookies with a delicate buttery flavor soaked in sweet
syrup.
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SIMIT

T

T

radycyjny obwarzanek o twardej skórce obficie posypany ziarnami
sezamu.

raditional Turkish Bagel, with brittle crust, richly coated with sesame seed.

Tudel SIMIT

ACMA

M

A

iekka, lekko słona zwijana bułeczka.

soft breakfast bread roll, slightly salty.

tradycyjny obwarzanek o twardej skórce
maczany
w
syropie
winogronowym
nadającym
charakterystyczny
ciemkolor obficie posypany ziarnami sezamu.

Tahinli Cörek
piralna słodka bułeczka o twardej skórce i
delikatnym wnętrzu z nadzieniem z masy
sezamowej.

T

S

T

S

ny

raditional Turkish Bagel, with brittle crust,
dipped in grapes molasses syrup, richly coated
with sesame seed.

Ay Cörek
Słodka bułeczka w kształcie księżyca o
delikatnym wnętrzu z nadzienia
kakaowego z dodatkiem rodzynek.

weet Swirl roll with sesame paste filling.
Traditional crusty roll with delicate center.

A delicate-tasting, sweet, bagel-shaped
bread roll.
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POGACA
uleczki o miękkiej skórce i lekko słonawym
smaku z nadzieniem z sera fety, oliwek oraz
ziemniaków. Występują również w wersji z
posypką z czarnuszki.

ELMALI

B

M

S

A

lightly salty, soft rolls with a variety of fillings:
with feta cheese, olives and potatoes.

ale ciasteczka z kruchego ciasta z nadzieniem jabłkowym z rodzynkami
oraz cynamonem, posypane cukrem pudrem.

pple filled, sweet, shortbread cakes with raisins and cinnamon, coated
with powdered sugar.

Sade POGACA

B

S

ułeczka o miękkiej skórce i lekko słonawym
smaku.

oft and slightly salty bun.

SU BOREGI

T

P

urecki wypiek o delikatnie kruchej skórce i miękkim rozpływającym się w
ustach srodku z ciasta filo przekładanego serem feta.

astry made of thin lasagna-like sheets with crispy outer layers and soft
layers of, warm feta cheese in-between.
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Tatlı Kuru Pasta
SŁODKIE / SWEET

M

S

ale kruche ciasteczka o maślanym smaku.

mall shortbread, butter flavored cookies.

Tuzlu Kuru Pasta
Oferujemy bogaty wybór
kruchych słodkich i słonych cistek. Pistacjowe, orzechowe i
czekoladowe kruche ciasteczka
to pyszny dodatek do kawy czy
herbaty.

SŁONE / SALTY

M

S

ale słone ciasteczka.

alty cookies.

Tahinli Kuru Pasta

M

S

ale słodkie ciasteczka z nadzieniem z masy
sezamowej.

weet cookies filled with sesame paste.
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TUDEL Pattieserie

rodukty firmy Tudel wykonywane są z
najlepszej jakości, naturalnych surowców. W naszej ofercie znajdą Państwo
wyroby pozbawione wszelkiego rodzaju spulchniaczy i konserwantów. Dbając o najwyższe standardy bezpieczeństwa i higeny produkcji mamy
pewność, iż zarówno w ofercie sprzedaży detalicznej jak i hurtowej znajdą państwo wysokiej jakości

P

T

udel olarak ürünlerimizde 100% dogal
ve
kaliteli
ürünler
kullanılmaktadır.
Ürünlerimizde hiçbir kimyasal veya koruyucu
katkısı bulunmamaktadır. Tamamen hijyenik
ortamlarda hazırlanan ürünlerimizin perakende
ve toptan satışları mevcuttur..

N
W

asza oferta sukcesywnie wzbogacana jest o nowe produkty.
Zachęcamy do kontaktu z działem zamówień.

e are constantly expanding the range of our bakery products
offered to our customers. Please feel free to contact us For
further enquiries and orders.

TUDEL
Address : ul.Pruszkowska 12, 05-090 Raszyn
k. Warszawy - Poland
Phone : 0048 22 753 69 72 Phone 2 : 0048 537-001-573
Phone 3 0048 537-001-575
Mail : biuro@tudel.pl
www.tudel.pl

