
1

קטלוג מוצרים



23

קראנץ'
טועמים שזה יוקרה
חברת קראנץ' מציעה מבחר רחב 
ומגוון של עוגות וקינוחים לכל אירוע 
ומטרה. עוגות יום הולדת, פטיפורים, 
פינוקים, עוגות מוס מפנקות ועוגות 
בדיוק  שיתאימו  יוקרתיות  ראווה 
לצרכים שלכם בכל שמחה ואירוע. 
ממבחר  להתרשם  מוזמנים  אתם 
העוגות, קינוחים, גלידות ופטיפורים, 
משירות  וליהנות  שלנו,  היוקרתיים 

ההזמנות המצוין של קראנץ'.

ועומדים  טריים  מספקים  שאנו  המוצרים  כל 
שלנו  המרלו"ג  מחמירים.  ובקרה  איכות  בתקני 
־מספק קינוחים ועוגיות, עוגות יום הולדת ופטי
־פורים, קינוחי כוסות וטראטלים באספקה שוט

פת לסיטונאים ויחידים, במחירים האטרקטיביים 
ביותר בשוק.  

אתכם בשמחות

כשרות מהודרת

שרות אדיב ומהיר

זמני אספקה מהירים

מבחר עשיר ומפנק



45

625

3044

גלידות

עוגות
יום הולדת

פטיפורים

פינוקים
מושחתים

מוצרים נבחרים

המוצרים שלנו



67 גלידות

סורבה תות שדה 5 ליטר

חצי כדור מנגו

חצי כדור פירות יער

בלוק שמנת תותים 5 ליטר

חצי כדור פסיפלורה

גלידת פרח שוקו וניל

סורבה פסיפלורה 5 ליטר

חצי כדור תות

גלידות

גלידת פעמון



89

בלוק פררו רושה 5 ליטר

בלוק וניל עוגיות בטעם אוראו 5 ליטר

בלוק גלידה סניקרס 5 ליטרבלוק פיסטוק 5 ליטר

בלוק וניל יער 5 ליטר

בלוק גלידה סניקרס 5 ליטר

בלוק שוקולד 5 ליטר

בלוק וניל צרפתי 5 ליטרבלוק פררו 5 ליטר

גלידות

עוגות ויטרינה



1011

עוגות ויטרינה

עוגת זיגלמן

מוס בולרו קוטר 24

מוס אלפחורס קוטר 24

מוס טרימיסו אקספרסו
קוטר 22/21

מוס גנאש שוקולד
קוטר 22/21 שלם

מוס פררו רושה
קוטר 22/21 שלם

מוס גבינה פירורים קוטר 24

מוס אייריש קרים קוטר 19/24

מוס טריקולד קוטר 24

מוס סופה קוטר 24

מוס מוצרט קוטר 24

מוס גאיה קוטר 24

עוגות ויטרינה

מוס פררו רושה קוטר 24

מוס קונקורד קוטר 24

מוס תות שדה קוטר 21/22

מוס נשיקה קוטר 24

מוס טריקולד קוטר 21/22

מוס אוראו קוטר 24



1213

טארטלטים
ופאי

טארטלטים ופאי

פאי לימון קוטר 3

פאי לימון מיוחד קוטר 3

פאי קרמל קוטר 3פאי פיצוחים קוטר 3

פאי פיסטוק קוטר 3פאי שוקולד קוטר 3

פאי אגוזים קוטר 3

טארטלט פיסטוק מיוחד
קוטר 3

פאי שוקולד קוטר 3פאי לימון יצור מיוחד קוטר 3פאי פיצוחים אישי קוטר 3פאי תפוחים אישי קוטר 3



1415

פחזניה במילוי קרם נוגט

טארטלט לימון מיוחד

פאי שוקולד אישי קוטר 10

פאי אוראו מיניפאי לימון אישי קוטר 10פאי תפוחים אישי קוטר 10

טארטלטים ופאי

טארטלטים ופאי

פאי שוקולד
קוטר 24 חתוך 16

פאי תפוחים קרמבל
קוטר 24 חתוך 16

פאי פיצוחים בקרמל
קוטר 24 חתוך 16

פאי אגוזים אמריקאי
קוטר 24 חתוך 16

פאי פירות יער
קוטר 24 חתוך 16

פאי נוגט קוטר 3פאי שוקולד מיוחד קוטר 3

סניקרס גדול אישי קוטר 10

פאי פצפוצים קוטר 3סניקרס קוטר 3

פאי פיצוחים אישי קוטר 10פאי שוקולד אישי קוטר 10

פחזניה במילוי קרם ונילפאי לוטוס מיניפאי שוקולד וניל מיניפאי וניל אישי קוטר 10

פאי שוקולד וניל מיניפאי שוקולד מיניפאי שוקולד וניל מיניפאי אוכמניות מיני



1617

קינוחי
פרימיום

אצבע מוס אוראו

אצבע מוס וניל מגנום

גלילות אקסטרה

אצבע מוס פסיפלורהאצבע מוס לוטוס

אקלר שוקולד

קינוחי פרימיום



1819

עוגות פס

מגנומים מיני ארקטי שוקו וניל

מגנום אישי אוראו

מיני ארטיק שוקו וניל

מגנום אישי פירות

מגנום אישי נוגט

מגנום נוגט מיני

קינוחי פרימיום



2021

עוגות פס

פס מוס אוראופס מוס רפאלהפס מוס אלפחורספס ביסקוויטים

פס מוס טריקולד

פס מוס בולרופס מוס סופה

עוגת מוס טופיפס מוס פררה

פס מוס גאיה

עוגת פס דומינו

פס מוס גבינה
עם סוכר וללא סוכר

עוגת פס היער השחור

עוגת פס גבינה

עוגת פס שוקולד

עוגת פס אוראו

עוגת פס גליליות

עוגת פס גבינה פירורים

עוגת פס עמי ותמי

עוגת פס שביל החלב

עוגת פס לוטוסעוגת פס אוכמניות

עוגות פס



2223

עוגת גן אופרהעוגות שכבות

עוגת בר שוקולד קוקוס

עוגת בר שכבות אוכמניות

עוגת בר שוקולד פירוריםעוגת בר בוטנים

עוגה אישית פצפוצים

עוגות שכבות

עוגת בר שכבות בוטנים



2425

שכבות מוקהקראנץ' קוקוס

עוגה אישית שכבות שוקולד

פאדג' קפה

עוגה אישית חלבהעוגה אישית שכבות קפה

עוגות שכבות

פטיפורים סנדוויץ' פירורים

עוגה אישית ריבת חלב
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פטיפורים

פסיפלורה

מקרון פטל

קוקילידה שוקולד

מקרון תכלת

קוקילידה אגוזים

מקרון פיסטוק

מגנום קפה

מקרון צהוב

מקל טראפלס מקרון תותמקרון שוקו

פטיפורים

קוקילידה תות

לוליפופ שוקולד עם זהב

מגנום שוקולד מגנום תות

אלפחורס מצופה שוקולדלוליפופ מנגו

קוקולידה קוטר 3

אלפחורס מצופה וניל

מגנום קרמל

מקל אוראו מקלון שוקולד לבן קוטר 3מקל טראפלס



2829

עוגית קוקוס

אספרסו

גליליות שוקולד קרמל

כדורי טראפלס

פטיפור קוטר 3

קאפקייק

פבלובה

קרנצי'ס

ונוס וניל

פטיפורים

קאפקייק

סופלה מיניבר זהב שוקולד

אלפחורס

קרמבו אוכמניות עם זילוף שוקולד

כדור טריפולי לבן קוטר 3

סופלה גדול

קרמבו אוכמניות עם זילוף וניל

פטיפורים

פריחת הדובדבן

קרמבו אוכמניות גלילית אוראו

קרנצי'סכדורי שוקולד



3031

עוגות
יום הולדת

עוגות יום הולדת

עוגת שוקולד קוטר 22

עוגת פסק זמן קוטר 22

עוגת פיסטוק קוטר 22

מוס רוזמרי קוטר 22

עוגת טריקולד קוטר 22

טורט מוקה אגוזים קוטר 22

עוגת אמדאוס קוטר 22

עוגת מוס לוטוס קוטר 16



3233

עוגת רוזמרי קוטר 16 עוגת שוקולדה קוטר 22

עוגת רוזמרי קוטר 22

עוגת אוראו קוטר 22

עוגת טורט טופי קוטר 22

עוגת לב אוראו קוטר 22

עוגת פררו קוטר 22

עוגות יום הולדת

עוגת מוס אוראו קוטר 22עוגת מוס לוטוס קוטר 22

עוגת טורט טופי קוטר 16 עוגת ונילה קוטר 16

עוגת לוטוס קוטר 22

עוגת טורט מוקה אגוזים
קוטר 16

עוגת טורט מוקה קוטר 16

עוגת טורט היער השחור
קוטר 16

עוגות יום הולדת



3435

פלטות בר

פלטות בר

עוגת גבינה פירוריםעוגת גבינה ביתיתעוגת גבינה שמנת שקדיםעוגת גבינה שוקולד

פאי באונטי קוקוס שוקולדרול שוקולדעוגת גן ביסקוויט ונילעוגת גן אופרה קפה



3637

פלטות בר

עוגת גן פרג

פאי אוכמניות

עוגת גן כושית

פאי שומשום

פאי שוקולד גנאש

טארט פיצוחים

עוגת גן טופי

פאי פסיפלורה

פלטות בר

פאי גזר

פאי בראוניז שוקולד ואגוזים

פאי פלאן דובדבנים

פאי מאפינס גנאש שוקולד

פאי שוקולד

פאי תפוחים בקינמון

טארט אפרסק

פאי סולת וסילאן תמרים

עוגת גן אופרה



3839

עוגת לינזר תותפאי תפוח עץ

עוגת גן ביסקוויטעוגת בראוניזעוגת פסק זמן עוגת שוקולד קוקוס

קינוחי כוסותפלטות בר

עוגות בר מעורב     עוגות בר מעורב פרימיום         



4041

כוס מוסכוס מוס

כוס מוס אוכמניותכוס מוס חלבה

כוס מוס

קינוחי כוסות

כוס מוס

כוס מוס נוגט

קינוחי כוסותכוס מוס

כוס מוס וניל תות מיני מוס אוכמניות עוגיות מיני

כוס מוס שוקולד מיני

כוס מוס וניל פצפוצים מיני

כוס מוס מלבי מיני

כוס מוס חלבה מיני

כוס מוס פסיפלורה מיני

כוס מוס לוטוס מיני

מוס עוגיות פסיפלורה מיני

מנה אישית אוכמניות גדול

מוס שוקולד פצפוצים מיני

כוס מוס

כוס מוס

כוס מוס אוכמניות



4243

פינאטס
בטר

מגש ורוד 5 כוכבים

עוגת בוטנים 4 כוכביםעוגת בוטנים 4 כוכבים

עוגת בוטנים 5 כוכבים

עוגת בוטנים 4 כוכבים

לוח דמקהלוח דמקה

עוגת בוטנים 3 כוכבים

כדור בוטנים

עוגת בוטנים 2 כוכבים

מגש כחול 5 כוכבים

כדור רמבול בוטנים

פינאטס בטר



4445

פינוקים
מושחתים

אקלר קרם ביסקוטיניאקלר שוקולד אגוזיםאקלר פטל

אקלר פיסטוק

מקרון נענע

קראנץ' שוקולד

מקרון פיסטוק

מנה אישית נוגט מיוחד

מקרון מנגו

מנה אישית קוקוס שוקולד

מקרון תות

פינוקים מושחתים



4647

פלטות
מוס

מוס פסיפלורהעוגת מוס לוטוס

מוס שוקולד

מוס פירות יער

עוגת מוס אוראו

מוס אוראו

עוגת פינקולאדה

פלטות מוס
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מוס פירות יער

עוגת מוס יער השחור

עוגת מוס אוראו שוקולד

מוס פירות יער פרימיום

מוס שכבות נפוליאן בקרם וניל

עוגת מוס פרלין נוגט

מוס טריקולדמוס וניל פסיפלורה פרימיום

פלטות מוס

פינוקים אישיים
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סברינה אוראו מנה אישית

מיני סברינה סולת עוגה אישית מוס לוטוסמיני סולת קרם פיסטוקסברינה מנה אישיח

סברינה פררה רושה מנה אישית סברינה חלבי

פינוקים אישיים

עוגה אישית מוס אוכמניותעוגה אישית מוס מוצרטעוגה אישית מוס אספרסו

עוגה אישית מוס פיסטוק

עוגה אישית מוס ריבת חלב

פינוקים אישיים

עוגה אישית מוס מקופלתעוגה אישית מוס בייגלהעוגה אישית מוס אוראועוגה אישית גבינה פירורים

עוגה אישיצ מוס אלפחורסעוגה אישית מוס טריקולד



5253

פינוקים אישיים

מוס סופה אישי

מלבן גבינהמלבן גבינה עם ריבת חלב
בטעם אוכמניות

קוקילידה

מלבן גבינה עם פירורים

מנה אישית פסיפלורה

מנה אישית זיגלמן

מרקיז נוגט ופיצוחים

כיפה פררו רושה אישי

מלבן גבינה עם סירופ תותמוס פסיפלורה

מרקיז שוקולד ופצפוצים

פינוקים אישיים

מוס עוגיות אוראו
אישי בצנצנת

מוס שוקולד קינדר
אישי בצנצנת

מרקיז טראפלסמוס אלפחורס אישימוס גבינה פירורים אישי
שוקולד טבעוני מרקיז חלבה פקאן

עוגה אישית מוס שוקולד



5455

עוגות
בחושות

עוגה בחושה בראוניז עוגת גן בחושה קוקוסעוגת גן בחושה תפוז

מלבן בראוניז אישי

בחושה פקאן

בחושה פירות

בחושה שוקולד צ'יפס

בחושה שיש

קוביית בראוניז אישית

עוגות בחושות
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מארזים מפנקים

מארזים מפנקים

מארז יוקרה בירוק

מארז פינוקים באדום

מארז שושן כתום

מארז דובשנית

מעגל מתוקים



5859

עוגיות

עוגיות אלפחורס גדולות

עוגיות
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שמרים

רוגלך שוקולד

שמרים



6263

דיסקית שוקולד שחורמוצרים משלימים

רשת שוקולד שחורדיסקית מיני לב שוקולד לבן

כפית שוקולד

מוצרים משלימים



6465

חברת קראנץ' משווקת עוגות וקינוחים 
פרימיום מכל החברות והיצרנים, מביאה 
לחוויית האירוח והאירועים שלכם את 
המגוון והאיכות עם הכשרות המהודרת 

ללא פשרות.

במחסן  מספקים  שאנו  המוצרים  כל 
ובקרה  איכות  בתקני  ועומדים  טריים 
מחמירים. המרלו"ג שלנו מספק עוגות 
וקינוחים, עוגות יום הולדת ופטיפורים, 
באספקה  וטראטלטים  כוסות  קינוחי 
במחירים  ויחידים,  לסיטונאים  שוטפת 

האטרקטיביים ביותר בשוק.  

לפני  השירות  בקראנץ'  אצלנו 
הכל!  אנו מעניקים מענה רציף 
זמין  במלאי  וערוכים   ,24/6
טרנדיים  עונתיים,  מוצרים  של 
מיוחדים, וספיישלים לחגים כדי 
חסרים  שום  יהיו  שלא  לדאוג 

והאספקה תזרום באונליין.

אודותינו
בכדי שהמוצרים יגיעו אליכם לבית 
הקפה או לאולם האירועים שלמים 
וטריים, צוות העובדים שלנואורזים 
אריזה  בשיטות  בקפידה  אותם 
מתקדמות ומובילים אותם עד בית 
מיוחדות  קירור  במשאיות  העסק 

מוכנים לצלחות ולהגשה.

החברה הוקמה ע"י ברוך וועג, בעל נסיון 
שראה  האירועים  הפקת  בתחום  עשיר 
את הצורך לספק לחברות, בתי קפה, בתי 
מלון, קונדיטוריות וקייטרינג מגוון רחב של 

עוגות, קינוחים וגלידות איכותיים.
בנוסף, בזכות קשרים רבים שצברנו עם 
השנים עם מגוון יצרניות ומפעלים בתחום 
אנחנו יודעים איך להביא אל האורח שלך 
את המוצר הטעים ביותר, היוקרתי ביותר, 

הטוב ביותר, במחיר האטרקטיבי ביותר!
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המשווקת  כחברה  בקראנץ'  אנו 
דגש  נותנים  החרדי  לציבור  רבות 
על נושא הכשרות ברמה הגבוהה 
ביותר והיא הכשרות המהודרת של 
בד"ץ העדה החרדית תוך שמירה 

על האיכות והטעם של הקינוחים.

הכשרות שלנו



68

אתכם ברגעים מתוקים
צוות קראנץ'


