Novinka duben 2016
Složení: rybí filety - hřbetní partie bez
kůže, pouze s chrupavkovitou
centrální kostí.
Původ USA. Uloveno v moři.

Americký Ostroun
Hřbetní filety
400-800g
bez vody
bez aditiv
bez kostí
5kg/krt

Příprava:
• Trouba/Konvektomat: dusíme
či pečeme dle zvoleného receptu
• Obalené v těstíčku či trojobalu
smažíme ve fritéze či na pánvi
Argumenty:
• Novinka na trhu
• Mořská volně žijící ryba
• Vysoká kvalita masa
• Bez kostí, pevné, nerozpadá se
• Bez přidané vody a aditiv

Novinka duben 2016
Složení: 100 % chřest
Příprava: vaříme dusíme, pečeme v troubě
či na pánvi dle zvoleného receptu jako
čerstvý produkt

Chřest zelený
karton 10x1kg

Chřest bílý
z Mělnicka
karton 20x500g

Chřest bílý
z Mělnicka
Kousky na polévku

karton 4x2,5kg

Argumenty:
• Duben-červen – chřestové období
• Renomovaný český výrobce
• Nejvyšší kvalita použitých surovin
• Bez konzervantů a aditiv
• Vůně, chuť i vzhled čerstvého chřestu
• Zelenina do spotřebního koše
• Bez zbytečné práce a ztrát při přípravě
Použití:
• Do salátů, jako obloha či příloha
• Zeleninový pokrm např. s bramborem
• Na přípravu chřestové polévky či omáčky

Novinka duben 2016 DRY
Těstoviny MIX
těstoviny z tvrdé semolinové pšenice
italská specialita
sáček 500g
karton 12kg

Příprava: Vložíme do vařící osolené vody (8l/1kg). Vaříme 5 minut nebo
dle požadované konzistence. Přelijeme studenou vodou a slijeme.
Argumenty: Novinka, vysoká kvalita, pěkný vzhled, jednoduchá příprava, nelepí se
Použití:
Těstovinové pokrmy – vařené nebo zapečené,
těstovinové saláty se zeleninou,
s kuřecím nebo rybím masem,
jako vložka do polévky,
jako příloha

Novinka duben 2016 DRY
Fritátové
(Celestýnské)
nudle
sáček 700g
6ks/krt

Připraveny jsou z těsta z pšeničné a kukuřičné mouky, z vajec, mléka a
syrovátky, soli a rostlinného oleje. Vyrábí se jako palačinka. Po smažení krájí.
Do polévky či bujónu se přidávají bezprostředně před servírováním. Dá se též
využít po ohřevu jako příloha.
Argumenty:
• Oblíbený doplněk bujónů a polévek pro všechny skupiny strávníků
• Vysoká kvalita, jednoduché použití
• Vyrobeno v Rakousku, baleno v ČR

Novinka DRY duben 2016
Ovocný sirup
FRUTTANELLA
obsah 2L, 6ks/krt
• Kvalitní výrobek od českého výrobce
• Novinka na trhu, tradiční rodinná receptura
• Bez „éček“, konzervantů a umělých sladidel
• Obsahuje pouze přírodní aroma a barviva
• Bez alergenů, 65% cukernatost

• Lze libovolně ředit (doporučeno 1:12)
• Záruka 12 měsíců i po otevření
• Není nutné skladovat v ledničce

Černý bez
• Použití jako studený nápoj, do čaje nebo jako
a šípek
poleva či přeliv na sladká jídla a dezerty

Divoká
višeň

