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KUKUŘICE

(10 x 1 kg)

BROKOLICE

(4 x 2,5 kg)

HRÁŠEK

JEMNÝ

(4 x 2,5 kg)

MRKEV 

KOLEČKA

(4 x 2,5 kg)

MRKEV

BABY

(4 x 2,5 kg)

FAZOLOVÉ LUSKY

CELÉ

VELMI JEMNÉ

(4 x 2,5 kg)

KVĚTÁK

(4 x 2,5 kg)

PÓREK

KOLEČKA

(4 x 2,5 kg)

JEDNODRUHOVÁ ZELENINA

BÍLÉ FAZOLOVÉ

LUSKY CELÉ

JEMNÉ

(4 x 2,5 kg)

ŠPENÁT

LISTOVÝ

v porcích

(4 x 2,5 kg)



Složení: Mrkev kostky, hrášek jemný, květákové 

růžičky, brokolice

Složení: Mrkev kostky, pórek kolečka, brambory 

krájené, květák, celer kostky, zelené fazolky, hrášek 

Složení: Mrkev kostky, hrášek jemný, kukuřice 

zrnka, paprika krájená, zelené fazolky krájené

POLÉVKOVÁ SMĚS (4 x 2,5 kg)

BRAZILSKÁ SMĚS (10 x 1 kg)

MEXICKÁ SMĚS (10 x 1 kg) 

Složení: Brambory, mrkev, hrášek jemný, rajčata, 

zelené fazolky, fazole borlotti,  kousky květáku, 

cibule, cuketa, špenát, pórek, celer, bazalka, petržel

MINESTRONE  (10 x 1 kg)

JULIENNE (10 x 1 kg)

Složení: Mrkev nudličky, cuketa nudličky, celer 

nudličky, malé růžičky květáku

ZELENINOVÉ SMĚSI



ZELENINOVÉ SMĚSI

POLÉVKOVÁ SMĚS                        4 x2,5 kg

Složení: Mrkev kostky, pórek, hrášek, zelené 

fazolky, zelený celer, celer kostky, pastiňák kostky,

květák, petrželka

PAPRIKOVÉ TRIO ŘEZY             4 x 2,5 kg

Složení: Řezy zelené, červené a žluté papriky

SUMMER MIX                                4 x 2,5 kg

Složení: Mrkev, hrášek, květák, fazolové lusky

MASTER MIX                                  4 x 2,5 kg

Složení: Plátky žluté a oranžové mrkve, 

brokolice, krájené ploché fazolové lusky



ZELENINOVÉ SMĚSI - EXTRA

ASIJSKÁ PÁNEV  4x2,5 kg

Složení: Cuketa a mrkev na nudličky, řezy žluté 

papriky, sojové klíčky Mungo, černé žampiony 

BATONNIERE SE ŽLUTOU MRKVÍ  4x2,5 kg

Složení: Proužky žluté a oranžové mrkve, zelené a 

bílé fazolové lusky extra jemné, sojové klíčky mungo

BATONNIERE S BROKOLICÍ  4x2,5 kg

Složení: Brokolice růžičky, proužky mrkve, cukety

a cibule, bílé fazolové lusky krájené



ZELENINOVÉ SMĚSI - EXTRA

PÁNEV MERIDIONALE 4x2,5kg

Složení: Zelené fazolové lusky, cuketa, lilek předsmažený, 

cibule, žlutá a červená paprika

ZELENINOVÁ SMĚS  4x2,5 kg

S RAJČATOVO-BAZALKOVOU OMÁČKOU

Složení: Zelenina (75%) : mrkev, žlutá mrkev, hrášek , 

hráškové lusky. Omáčka (25%): zeleninová šťáva -

rajčata, červená paprika, mrkev, cibule, celer, voda, sušené 

mléko, sůl, extra panenský olivový olej, česnek, aroma, 

bazalka

MRKVOVÉ DUO 4x2,5kg

Složení: Mrkev oranžová 60%, mrkev žlutá 40%



ZELENINOVÁ PYRÉ

BROKOLICOVÉ PYRÉ 4x2,5kg

Složení: Brokolice 100%

Zamraženo v porcích (1 porce = cca 25g)

CELEROVÉ PYRÉ 4x2,5kg

Složení: Celer 100%

Zamraženo v porcích (1 porce = cca 25g)

CUKETOVÉ PYRÉ 4x2,5kg

Složení: Cuketa 99%, hrachový škrob, vláknina

Zamraženo v porcích (1 porce = cca 25g)



ZELENINOVÁ PYRÉ

HRÁŠKOVÉ PYRÉ 4x2,5kg

Složení: Hrášek 100%

Zamraženo v porcích (1 porce = cca 25g)

ZELENINOVÉ PYRÉ SE SÝREM 12x0,6kg

Složení: Zelené fazolové lusky 67%, brambory 

19%, tavený sýr Veselá kráva 5%, crème fraîche, sůl

Zamraženo v porcích (1 porce = cca 25g)

DÝŇOVÉ PYRÉ 4x2,5kg

Složení: Dýně 98%, hrachový škrob, vláknina

Zamraženo v porcích (1 porce = cca 25g)



LEČO SMĚS                                     4 x 2,5 kg

Složení: Rajčata kostky, cibule kostky, paprika řezy

ZELENINOVÉ SMĚSI

POLÉVKOVÁ JEMNÁ                    4 x2,5 kg

Složení: : Mrkev malá kostka, kedluben malá 

kostka, kapusta řezaná, květák kostka, hrášek zrno, 

brokolice kostka, hrášek řezaný

ČÍNSKÁ SMĚS 4 x2,5 kg

Složení: Zelí bílé řezané, mrkev červená pruh, 

pórek řezaný, černá houba – Jidášovo ucho, paprika 

zelená a červená, klíčky mungo, bambusové 

výhonky

ZELENINOVÁ SMĚS „VIP“         4 x 2,5 kg

Složení: Květák růžičky, brokolice růžičky, 

mrkev červená kolečka, fazolové lusky Romano 

řezané, mini kukuřičné klásky řezané, paprika 

červená a žlutá pruh



FRANCOUZSKÁ SMĚS                   4 x 2,5 kg

Složení: Mrkev, celer, pastinák pruh, pórek

ZELENINOVÉ SMĚSI

SMĚS POD SVÍČKOVOU               4 x2,5 kg

KOSTKA

Složení: Mrkev, celer, pastiňák/petržel 

SMĚS POD SVÍČKOVOU               4 x2,5 kg

PROUŽEK

Složení: Mrkev, celer, pastiňák/petržel 

SMĚS S KUKUŘICÍ 4 x 2,5 kg

Složení: Mrkev kostka, kukuřice zrno 

(min.20%), hrášek



BROKOLICE POLÉVKOVÁ           4 x 2,5 kg

ZELENINA

KAPUSTA ŘEZANÁ                         4 x 2,5kg

KAPUSTA RŮŽIČKOVÁ                  4 x 2,5kg

PAPRIKOVÉ LUSKY                           1 x 8kg

odjadřincované

(1ks = 80g)

KVĚTÁK POLÉVKOVÝ                   4 x 2,5 kg

FAZOLOVÉ LUSKY KRÁJENÉ      4 x 2,5 kg

MRKEV NUDLIČKY 4 x 2,5 kg

CIBULE KOSTA                              4 x 2,5 kg



ŠPENÁT, KUKUŘICE, HOUBY

KUKUŘICE KLAS 12 x 2ks

(1ks = 225g)

HOUBOVÁ SMĚS                              5 x 1 kg

Složení: Hřib žlutý klouzek, pečárka, hlíva ústřičná, 

houba bílá pórovitá

ŽAMPIONY KRÁJENÉ 1. jakost    4 x 2,5 kg

KUKUŘICE MINI 10 x 1kg

blanšírované

(1ks = 25g)

ŠPENÁT – sekaný v porcích            4 x 2,5 kg

ŠPENÁT - Špenátový protlak           4 x 2,5 kg



Česnek 10x250g
Snadno roztíratelný s možností

přesně a rychle dávkovat. 

AROMATICKÉ BYLINY PRO GASTRONOMII

Pažitka 8x250g
Původem ze Sibiře, do Evropy se dostala

ve středověku. Její dlouhé tenké válcovité

listy dávají pronikavé aroma, které

výborně ochutí vaše polévky a pomazánky

Kopr 8x250g
Rostlina oblíbená v celé Evropě zvláště

v severských zemích. Výtečná do omáček,

pomazánek a také tradičně k rybám.

Bazalka 8x250g
Zelené listy bazalky vydávají velmi intenzivní

aroma. Toto aroma se váže výtečně se saláty

s rajčaty, s těstovinami, je vhodné pro vybrané

polévky či omáčky

Petrželka 8x250g
Nejznámější z aromatických bylin. Pouze

petrželka s plochými lístky má pravou chuť

petrželky. „Kudrnatá“ petrželka se používá

hlavně pro dekoraci.

Dále v sortimentu Bylinky 8x250g

Máta peprná, Koriandr, Estragon, Oregáno, 
Tymián, Zázvor, Kerblík

Petržel Kudrnka 8x150g
Kadeřavá, s typickou aromatickou chutí.

Ochucujeme a zdobíme jí polévky, přílohy, 
chuťovky, pomazánky a saláty
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Směs bylin pro saláty 8x250g
Složení: Pažitka, petrželka, šalotka,

kerblík, bazalka, tymián

Ochutí Vaše zeleninové

i těstovinové saláty, ale také základy

pro nákypy a omáčky

Papriková směs 10x250g
Složení: Paprika zelená, červená a žlutá

Rychlá a výrazná chuť pro Vaše saláty,

nákypy, omáčky a marinády na maso

i ryby

Pesto 8x250g,
Složení: Bazalka (50%), rostlinné

oleje, italské sýry, piniové oříšky

Tradiční středozemní směs dodá

skvělou chuť těstovinám

a omáčkám k masům

SMĚSI GASTRONOMICKÝCH BYLIN

SMĚSI GASTRONOMICKÝCH BYLIN

Italská směs bylinek 5x1kg
Složení: kostičky červené cibule,

krájená petržel kudrnka, bazalka,

česnek, tymián a oregano

Na saláty a do dresingů,

k ochucení omáček a pokrmů
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RYBÍ FILÉ - STANDARD

ALJAŠSKÁ TRESKA 5kg

porce cca 100g/porce cca 150g

nízké glazování

PLATÝS 5kg

porce cca 100g

nízké glazování

PANGASIUS FILETY BEZ KŮŽE             5kg

120 – 170g, bez kostí, s glazováním

ALJAŠSKÁ TRESKA FILETY BEZ KŮŽE 5kg

120 – 170g, bez kostí, s glazováním



LOSOS PACIFICKÝ PREMIUM

porce 100g, bez kostí, bez aditiv, bez přidané vody ,5kg

porce 150g, bez kostí, bez aditiv, bez přidané vody, 7,5kg 

RYBÍ PORCE - PREMIUM

PLATÝS PORCE

porce 100g, bez kostí,  nízké glazování, 5kg

porce 150g, bez kostí,  nízké glazování, 6kg

TRESKA PESTRÁ (ALJAŠSKÁ) PREMIUM

porce 100g, bez kostí, bez aditiv, bez přidané vody 5kg

porce 120g, bez kostí, bez aditiv, bez přidané vody 5kg 

porce 150g, bez kostí, bez aditiv, bez přidané vody 5kg 

HEJK MEDAJLONKY PREMIUM

porce 75g, bez aditiv, bez přidané vody ,6kg

porce 100g, bez aditiv, bez přidané vody, 6kg 



RYBÍ FILETY - EXCLUSIV 

ALJAŠSKÁ TRESKA FILETY BEZ KŮŽE 5kg

110 – 170g

bez kostí, bez aditiv, pouze ochranné glazování

HEJK FILETY BEZ KŮŽE EXCLUSIV   5kg

50 – 100g

bez kostí, bez aditiv, pouze ochranné glazování

AMERICKÝ OSTROUN 5kg

HŘBETNÍ FILETY BEZ KŮŽE

(pouze s jednou chrupavkovitou páteřní kostí)

400 – 800g, bez kostí, bez aditiv, pouze ochranné 

glazování

HOKI FILETY S KŮŽÍ   6,8kg

120 – 170g

bez aditiv, pouze ochranné glazování



RYBÍ VÝROBKY

LAHŮDKOVÉ RYBÍ PORCE 6kg

BROCCOLI  - s brokolicovo-sýrovým přelivem

bez kostí a přidané vody

Složení: Rybí filé z tresky,  přeliv: brokolice, zakysaná 

smetana, mouka, sýr, rostl. olej, cibule, ztužený rostl. 

tuk, máslo, sůl, koření

30x200g

LAHŮDKOVÉ RYBÍ PORCE 6kg

BORDELAISE  - s bylinkovým přelivem

bez kostí a přidané vody

Složení: Rybí filé z tresky, voda, rostlinný olej, 

pšeničná mouka, cibule, ocet, sůl, škrob, koření, cukr, 

bylinky, droždí

30x200g

LOSOS PORCE 5kg

ŘEZY Z FILET BEZ KŮŽE

bez kostí, bez aditiv, pouze ochranné glazování

140-160g



OBALOVANÉ RYBÍ VÝROBKY

OBALOVANÉ MOŘSKÉ OBRÁZKY            1 x5 kg

Složení: Mleté maso z bílé ryby, pšen. mouka, strouhanka, 

voda, koření, olej, petrželka (2/3 rybičky 58g/ks, 1/3 

hvězdičky 52g/ks);

HEJK - NEMLETÉ NUGETY                   1 x 5 kg

Složení: Hejk filet, pšeničná mouka, rostlinný olej, škrob, 

sůl, paprika, cukr, droždí

(1ks = 35g)

RYBÍ PRSTY NEMLETÉ - EXCLUSIV        1 x 6 kg

Extra porce rybího masa

Složení: Nemleté rybí filety, strouhanka: pšeničná mouka, 

jedlá sůl, droždí, paprika, rostlinný tuk

(1ks = 30g)

LOSOS – NEMLETÉ RYBÍ PRSTY              1 x 6 kg 

Extra porce rybího masa 

Složení: Nemleté rybí filety, strouhanka: pšeničná mouka, 

jedlá sůl, droždí, paprika, rostlinný tuk

(1ks = 30g)
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OBALOVANÉ RYBÍ VÝROBKY

OBALOVANÉ PORCE Z HEJKA 100g          1 x 5 kg

Složení: Filé z hejka bez kostí, strouhanka, rostlinný olej, 

pšeničná mouka, voda, bramborový škrob, sůl

OBALOVANÉ PORCE Z ALJAŠSKÉ TRESKY 100g           

1 x 6 kg

Složení: Filé z aljašské tresky bez kostí, strouhanka, 

rostlinný olej, pšeničná mouka, voda, bramborový škrob, 

sůl

HEJK- OBALOVANÉ PORCE 1 x 5 kg

S BROKOLICOVO-SÝROVOU OMÁČKOU

Složení: Filety z hejka , omáčka (voda, rostlinný olej, 

pšeničná mouka, cukr, vaječný prášek, sůl, aroma), 

pšeničná mouka, rostlinný olej, brokolice, sýr typu 

parmezán, sůl, mletá paprika, kurkuma, droždí

(1ks = 150g)

FISH&TOMATO                                                    5kg

Předsmažené rybí porce v křupavém obalu

S rajčatovo-sýrovou omáčkou 50 x 100g

Složení: Filety z Aljašské tresky, mouka, rostlinný olej, 

rajčatový protlak,  rajčata, cibule, sůl, škrob, sýr, koření,

droždí, bylinky, cukr, mléčné a rostlinné bílkoviny



OBALOVANÉ RYBÍ VÝROBKY - PREMIUM

FISH&CHEESE                                                     5kg

Předsmažené obalované rybí porce

Se sýrovou omáčkou cca 45 x  110g

Složení: Bílé rybí maso, sýrovo-bylinková omáčka, 

bylinky, koření, rostlinný tuk, hroznový cukr, strouhanka

FISH&SPINACH                                                   5kg

Předsmažené obalované rybí porce

Se špenátovou omáčkou 45 x 110g

Složení: Bílé rybí maso, špenátová omáčka (špenát, voda, 

suš. mléko, sýr eidam, koření, zeleninový vývar), rostlinný 

tuk, hroznový cukr, strouhanka

FISH&SALMON 5kg

Předsmažené obalované rybí porce

Losos s medovo-hořčičnou omáčkou   cca 45 x  110g

Složení: Losos filet, mouka, hořčicový krém, med, 

rostlinný olej a tuk, sušená smetana, sušené mléko, sůl, 

bramborový škrob, koření

FISH&GARLIC                                                   5kg

Předsmažené obalované rybí porce

S česnekovou omáčkou 45 x 110g

Složení: Bílé rybí maso, pšeničná mouka, česneková 

omáčka (voda, smetana, rýžový škrob, tvaroh, cibule, 

slunečnicový olej, česnek, medvědí česnek, koření, sušená 

smetana, škrob, cukr, jedlá sůl), rostlinné oleje, voda, sůl, 

kvasnice, koření



OBALOVANÉ RYBÍ VÝROBKY - EXTRA

RYBÍ PORCE V BRAMBOROVÉM OBALU   

Předsmažené, bez kostí a přidané vody

(40 x 150g), 6kg

Složení: Filety z Aljašské tresky, pšeničná mouka, 

rostl. olej, bramborové vločky, sůl, rýžová mouka, 

rostl. tuk, droždí, aroma, koření

RYBÍ PORCE V TĚSTÍČKU

Předsmažené, bez kostí a přidané vody

(80 x 75g), 6kg

Složení: Filety z aljašské tresky, pšeničná mouka, 

voda, rostlinný olej, kukuřičný škrob a mouka, 

sůl, hořčičný prášek, sušené mléko, koření, 

kypřící látky

RYBÍ PORCE V SEZAMOVÉM OBALU   

Předsmažené, bez kostí a přidané vody

(38 x 160g), 6kg

Složení: Filety z Aljašské tresky sezamová 

panýrka (pšeničná mouka, rostlinný olej, sezam, 

sůl, droždí, koření)

RYBÍ PORCE V KŘUPAVÉM OBALU   

Předsmažené, bez kostí a přidané vody

(30 x 150g), 4,5kg

Složení: Filety z Aljašské tresky, panýrka 

(pšeničná mouka, rostlinný olej, sůl, droždí, 

koření)



VÝROBKY Z KUŘECÍHO MASA

KUŘECÍ PLÁTEK - HAMBURGER

5kg, 1ks=75g

Kuřecí maso 53 %, vepřové maso 5,5 %, 

Předsmažené

KUŘECÍ KARBANÁTKY

3kg, 1ks=50g

KUŘECÍ MASOVÝ ZÁVITEK

6kg, 1ks=cca200g

Složení: Kuřecí  stehno  bez  kosti  s  kůží  

64  %, náplň: kuřecí  maso, drůbeží  salám, 

vepřový špek,  sterilované okurky, paprika,  

sůl, sušená cibule, koření

Kuřecí maso 73%

Možno smažit přírodní či obalené



KUŘECÍ DĚTSKÉ SAFARI

3kg, 1ks=cca40g

Kuřecí maso 51%

Předsmažené, s vitamíny, mořskou solí, 

bez dusitanů

KUŘECÍ MASOVÉ KULIČKY

5kg, 1ks=cca19g

Kuřecí maso, voda, řepkový olej, 

bramborový škrob, jedlá sůl, aroma, 

cibule, kvasnice, česnek, majoránka, 

bazalka, koření, bramborová vláknina 

Maximální obsah tuku 25 %

Předsmažené

KUŘECÍ POPCORN

5kg, 1ks=cca19g

kuřecí maso, obalovací směs, pitná voda, 

kuřecí kůže, škrob, jedlá sůl, koření, 

sušená zelenina (česnek), kvasnice. 

Maximální obsah tuku 18 %

Předsmažené

VÝROBKY Z KUŘECÍHO MASA



OSTATNÍ

OBALOVANÉ CIBULOVÉ KROUŽKY  10x1kg

předsmažené

Složení: Krájená cibule, pšeničná mouka,voda,

palmový olej, kukuřičná mouka, sůl

(1 ks = cca 16g)

OBALOVANÝ KVĚTÁK                                5 kg 

Hlavičky 40-60 mm v trojobalu

nepředsmažený – domácí výroba 

OBALOVANÁ BROKOLICE                       5 kg 

Hlavičky 40-60 mm v trojobalu

nepředsmažená – domácí výroba 

OBALOVANÉ ŽAMPIONY                        5 kg 

V trojobalu, předsmažené

OBALOVANÉ HERMELÍNOVÉ VÝSEČE  4x2kg

předsmažené

Sýr s bílou plísní

(1 ks = 23,5g)



ZELENINOVÉ POKRMY

ZELENINOVÉ PRSTY     6x1kg

Předsmažené, k dopečení v troubě/konvektomatu

Složení: Hrášek, mrkev, kukuřice s jemnými bylinkami

v křupavém obalu 
(1 ks = cca30g)

KVĚTÁKOVO-SÝROVÝ ŘÍZEK    4x2kg

Předsmažený, k dopečení v troubě/konvektomatu

Složení:Směs malých růžiček květáku (42%)

s pórkem a sýrem (14%) v křupavém obalu

se sezamovými semínky 
(1 ks = 75g)

ZELENINOVÉ HRANOLKY    4x2kg/12x0,5kg

Předsmažené, k dopečení v troubě/konvektomatu

bez konzervantů

Složení: Mrkev, pastiňák, slunečnicový olej,

pšeničná mouka, sůl

ŠPENÁTOVO-SÝROVÝ ŘÍZEK    4x2kg

Předsmažený, k dopečení v troubě/konvektomatu

Složení:Směs špenátu a zeleniny se sýrem

v křupavém obalu

(1 ks = 75g)



OSTATNÍ

JÁTROVÉ KNEDLÍČKY                               4x1 kg 

(1ks = 10g)

PLNĚNÁ PAPRIKA                                        1x5 kg

(1ks = cca 170g =  70g masa)

PIZZA PICNIC                                             5 x 1 kg

Se šunkou a houbami

Složení: Mouka, voda, sýr, rajčatový koncentrát, 

rostlinný olej, cibule, šunka (3%), slanina, houby (2%), 

rajčata, cukr, škrob, droždí, sůl, pepř, koření

BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY 12 x 1kg

S UZENÝM MASEM

syrové – polotovar - vaří se (1ks = 40g)

BROKOLICOVÉ KARBANÁTKY                4,8 kg 

Složení: Brokolice, strouhanka, vaječná melanž, 

pšeničná mouka, voda, sůl, rostlinný olej řepkový, pepř 

černý

nepředsmažené – domácí výroba         (1ks = 80g)



PŘÍLOHY

BRAMBORÁKY PICNIC 40g                         4 kg

Předsmažené, ze strouhaných brambor

Složení: Brambory (80%), pšeničná

mouka, vejce, česnek, sůl, koření        (100ks/karton)

BRAMBORÁKY KAPSA 200g                         4 kg

Předsmažené, ze strouhaných brambor 

Složení: Brambory (80%), pšeničná

mouka, vejce, česnek, sůl, koření         (20ks/karton)

LANGOŠE 12x100g                    6 kg

Předsmažené

Složení: Pšeničná mouka, mléko, droždí, cukr, sůl, 

voda, olej (12ks/sáček, 5 sáčků/karton)

RÖSTI BITES                    4x2,5kg

Předsmažené, extra křupavé bramborové kousky

Složení: Brambory, slunečnicový olej, hroznový cukr, 

cibulka, sůl

GRIZZLIES                   10x1kg

Veselí medvídci z předsmažené bramborové kaše

Složení: Brambory 85%, rostlinný olej, mouka 

(rýžová), sušené brambory, koření, škrob 



SLADKÁ JÍDLA

TVAROHOVÉ KNEDLÍKY                 12 x 1  kg

JAHODOVÉ                                      (25 ks x 40 g)

Polotovar – vaří se

TAŠTIČKY S JAHODAMI                        6 x 1  kg

nudlové těsto, jahodová náplň 22% (jahody 79%)

Polotovar – vaří se (55 ks x 18 g)

ŠIŠKY S MÁKEM                                    12 x 1  kg

Bramborové těsto s makovou náplní (40 ks x 25 g)

Polotovar – vaří se

TVAROHOVÉ KNEDLÍKY                12 x 1  kg

MERUŇKOVÉ                                (25 ks x 40 g)

Polotovar – vaří se

TAŠTIČKY S POVIDLY                           6 x 1  kg

nudlové těsto, povidlová náplň 22% (švestková 

povidla 85%)

Polotovar – vaří se (55 ks x 18 g)



LISTOVÉ TĚSTO A PEČIVO

HŘEBENY                                             1 x 3,2 kg 

Z listového těsta s náplní, peče se 20 min.

- BORŮVKOVÝ/MERUŇKOVÝ

- VIŠŇOVÝ/OŘECHOVÝ

- PUDINKOVÝ/TVAROHOVÝ

(1ks = 40g, karton = 80 ks)                                    

LISTOVÉ TĚSTO 400g

15 ks/krt

ZÁVIN TVAROH - VIŠEŇ 20 x 300g

Z listového těsta s náplní – PEČE SE

Složení: Mouka, rostlinný tuk, voda, sůl, sušené  

droždí. Náplň (40%): tvaroh, tvarogen, višňové želé, 

sůl, rozinky .  

ITALSKÝ HŘEBEN 3,2 kg

Z listového těsta, peče se 20 min.

Složení: Pšeničná mouka, rostl. tuk, voda, droždí, sůl.

Italská náplň: kečup, cibule, sýr, strouhanka, uzená

sekaná, kukuřičná mouka, sůl, koření, vaječná melanž

(1ks = 40g, karton = 80 ks)



JAHODY CELÉ 1. jakost                            4 x 2,5kg

Původ: Evropa

OVOCNÝ SALÁT                                       4 x 2,5kg 

Složení: Ananas, mandarinky, hroz. víno, jablka, hrušky

OVOCE - PREMIUM

EXOTICKÁ SMĚS OVOCE                      4 x 2,5kg 

Složení: Ananas, mango, papaya, meloun žlutý a zelený

LESNÍ SMĚS OVOCE                                4 x2,5kg 

Složení: Jahody, borůvky, ostružiny, maliny, rybíz

EXOTIC – ovocný salát se šťávou               5 x 1kg

Složení: Ananas, papaya, mango, žlutý a zelený meloun, 

modré hrozny, ovocná šťáva: voda, cukr, kys. citronová



OVOCNÉ PYRÉ - PREMIUM

JAHODOVÉ PYRÉ                           4 x 1kg

Složení: Jahody BEZ PECIČEK, cukr

Bez zahušťovadel, konzervantů a „éček“

MALINOVÉ PYRÉ                           4 x 1kg

Složení: Maliny BEZ PECIČEK, cukr

Bez zahušťovadel, konzervantů a „éček“

BROSKVOVÉ PYRÉ                           4 x 1kg

Složení: Broskve BEZ SLUPKY a PECKY, cukr

Bez zahušťovadel, konzervantů a „éček“

ANANASOVÉ PYRÉ                           4 x 1kg

Složení: Ananas BEZ TVRDÝCH ČÁSTÍ, cukr

Bez zahušťovadel, konzervantů a „éček“

LESNÍ SMĚS PYRÉ                           4 x 1kg

Složení: Červený a černý rybíz, jahody, ostružiny, 

maliny, borůvky BEZ PECIČEK, cukr

Bez zahušťovadel, konzervantů a „éček“


