
Kateřina Chvilíčková       

Vlčnov 99,687 61

Název výrobků Hmotnost Trvanlivost

Vajíčkový chlebíček 90g 2 dny

Šunkový chlebíček 90g 2 dny

Sýrový chlebíček 90g 2 dny

Šunka-Sýr chlebíček 90g 2 dny

Debrecínkový chlebíček 90g 2 dny

Chlebíček šunka-herkules 90g 2 dny

SLOŽENÍ VÝROBKŮ

Složení

Složení: veka (pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej, pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšovací přípravek(pšeničná sladová mouka, pšeničná mouka, emulgátory: E471, 

E472e,řepkový lecitin, cukr, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, koření)) , pomazánka (brambory, pasterovaný vaječný žloutek solený, olej, ocet, sterilovaná mrkev, 

sterilovaný okurek, sterilované zelí, cibule, hořčice, sůl, pepř, E325, E270),šunka(20%)(vepřové maso min. 50%, voda, bramborový škrob, bílkoviny sojových bobů, 

zahušťovadlo E407, E415, modifikovaný škrob E1422, antioxidant E301, přírodní aromata, přírodní barvivo E120, jedlá sůl, konzervant E250, protispékací přípravek E535, 

E500, pšeničná vláknina bezlepková), vejce, sterilovaná kápie

Složení: veka (pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej, pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšovací přípravek(pšeničná sladová mouka, pšeničná mouka, emulgátory: E471, 

E472e,řepkový lecitin, cukr, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, koření)), pomazánka (brambory, pasterovaný vaječný žloutek solený, olej, ocet, sterilovaná mrkev, 

sterilovaný okurek, sterilované zelí, cibule, hořčice, sůl, pepř, E325, E270), želatina typ A 220 bloom(vepřová želatina) ,šunka(20%)(vepřové maso min. 50%, voda, 

bramborový škrob, bílkoviny sojových bobů, zahušťovadlo E407, E415, modifikovaný škrob E1422, antioxidant E301, přírodní aromata, přírodní barvivo E120, jedlá sůl, 

konzervant E250, protispékací přípravek E535, E500, pšeničná vláknina bezlepková),eidam 30%(20%)(pasterizované méko, sýrové kultury, jedlá sůl), vejce, sterilovaná 

kápie

Složení: veka (pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej, pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšovací přípravek(pšeničná sladová mouka, pšeničná mouka, emulgátory: E471, 

E472e,řepkový lecitin, cukr, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, koření)) , pomazánka (brambory, pasterovaný vaječný žloutek solený, olej, ocet, sterilovaná mrkev, 

sterilovaný okurek, sterilované zelí, cibule, hořčice, sůl, pepř, E325, E270),šunka(20%)(vepřové maso min. 50%, voda, bramborový škrob, bílkoviny sojových bobů, 

zahušťovadlo E407, E415, modifikovaný škrob E1422, antioxidant E301, přírodní aromata, přírodní barvivo E120, jedlá sůl, konzervant E250, protispékací přípravek E535, 

E500, pšeničná vláknina bezlepková), herkules(20%)(vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl (max. obsah 4,2%), vepřové kůže, dextróza, konzervant: E250, 

barviva:E120, karamel, antioxidant: E316), vejce, sterilovaná kápie

Složení: veka (pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej, pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšovací přípravek(pšeničná sladová mouka, pšeničná mouka, emulgátory: E471, 

E472e,řepkový lecitin, cukr, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, koření)), pomazánka (brambory, pasterovaný vaječný žloutek solený, olej, ocet, sterilovaná mrkev, 

sterilovaný okurek, sterilované zelí, cibule, hořčice, sůl, pepř, E325, E270), želatina typ A 220 bloom(vepřová želatina) ,debrecínská pečeně(38%)(vepřové maso 65%, pitná 

voda, bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátory E250, E451, zahušťovadlo E407, antioxidant E301, barvivo E120, vepřová bílkovina, kultura mléčného kvašení, aroma, 

koření paprika), vejce, sterilovaná kápie

Složení: veka (pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej, pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšovací přípravek(pšeničná sladová mouka, pšeničná mouka, emulgátory: E471, 

E472e,řepkový lecitin, cukr, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, koření)), pomazánka (brambory, pasterovaný vaječný žloutek solený, olej, ocet, sterilovaná mrkev, 

sterilovaný okurek, sterilované zelí, cibule, hořčice, sůl, pepř, E325, E270), želatina typ A 220 bloom(vepřová želatina) , vejce, sterilovaná kápie

Chlebíčky na salátě

Složení: veka (pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej, pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšovací přípravek(pšeničná sladová mouka, pšeničná mouka, emulgátory: E471, 

E472e,řepkový lecitin, cukr, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, koření)), pomazánka (brambory, pasterovaný vaječný žloutek solený, olej, ocet, sterilovaná mrkev, 

sterilovaný okurek, sterilované zelí, cibule, hořčice, sůl, pepř, E325, E270), želatina typ A 220 bloom(vepřová želatina),eidam 30%(20%)(pasterizované méko, sýrové 

kultury, jedlá sůl), vejce, sterilovaná kápie



Chlebíček sýr-herkules 90g 2 dny

Chlebíček šunka-sýr-herkules 90g 2 dny

Šunkový chlebíček 90g 2 dny

Sýrový chlebíček 90g 2 dny

Šunka-Sýr chlebíček 90g 2 dny

Debrecínkový chlebíček 90g 2 dny

Knedlík 600g 4 dny

Knedlík 300g 4 dny

Složení: pšeničná mouka, voda, mléko, vejce, houska(pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, droždí, jedlá sůl s jódem, zlepšovací přípravek(pšeničná mouka, pšeničná 

sladová mouka, emulgátory: E481, E471, E472e,protispékavá látka:uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy), regulátor kyselosti: octan 

vápenatý.

Složení: pšeničná mouka, voda, mléko, vejce, houska(pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, droždí, jedlá sůl s jódem, zlepšovací přípravek(pšeničná mouka, pšeničná 

sladová mouka, emulgátory: E481, E471, E472e,protispékavá látka:uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy), regulátor kyselosti: octan 

vápenatý.

Složení: veka (pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej, pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšovací přípravek(pšeničná sladová mouka, pšeničná mouka, emulgátory: E471, 

E472e,řepkový lecitin, cukr, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, koření)), pomazánka (brambory, pasterovaný vaječný žloutek solený, olej, ocet, sterilovaná mrkev, 

sterilovaný okurek, sterilované zelí, cibule, hořčice, sůl, pepř, E325, E270), želatina typ A 220 bloom(vepřová želatina),eidam 30%(20%)(pasterizované méko, sýrové 

kultury, jedlá sůl), herkules(20%)(vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl (max. obsah 4,2%), vepřové kůže, dextróza, konzervant: E250, barviva:E120, 

karamel, antioxidant: E316), vejce, sterilovaná kápie

Složení: veka (pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej, pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšovací přípravek(pšeničná sladová mouka, pšeničná mouka, emulgátory: E471, 

E472e,řepkový lecitin, cukr, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, koření)) , pomazánka (brambory, pasterovaný vaječný žloutek solený, olej, ocet, sterilovaná mrkev, 

sterilovaný okurek, sterilované zelí, cibule, hořčice, sůl, pepř, E325, E270),šunka(20%)(vepřové maso min. 50%, voda, bramborový škrob, bílkoviny sojových bobů, 

zahušťovadlo E407, E415, modifikovaný škrob E1422, antioxidant E301, přírodní aromata, přírodní barvivo E120, jedlá sůl, konzervant E250, protispékací přípravek E535, 

E500, pšeničná vláknina bezlepková), herkules(15%)(vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl (max. obsah 4,2%), vepřové kůže, dextróza, konzervant: E250, 

barviva:E120, karamel, antioxidant: E316), eidam 30%(20%)(pasterizované méko, sýrové kultury, jedlá sůl), vejce, sterilovaná kápie

Chlebíčky na másle

Složení: veka (pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej, pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšovací přípravek(pšeničná sladová mouka, pšeničná mouka, emulgátory: E471, 

E472e,řepkový lecitin, cukr, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, koření)) ,rostlinný tuk(voda, rostlinné oleje, rostlinné tuky, emulgátory: E476, sůl 0,4%, kyselina 

citrónová, konzervant: sorbát draselný, barvivo: beta karoten, vitamín A a D, aroma (mléko)),šunka(20%)(vepřové maso min. 50%, voda, bramborový škrob, bílkoviny 

sojových bobů, zahušťovadlo E407, E415, modifikovaný škrob E1422, antioxidant E301, přírodní aromata, přírodní barvivo E120, jedlá sůl, konzervant E250, protispékací 

přípravek E535, E500, pšeničná vláknina bezlepková), vejce, sterilovaná kápie

Složení: veka (pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej, pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšovací přípravek(pšeničná sladová mouka, pšeničná mouka, emulgátory: E471, 

E472e,řepkový lecitin, cukr, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, koření)), rostlinný tuk(voda, rostlinné oleje, rostlinné tuky, emulgátory: E476, sůl 0,4%, kyselina 

citrónová, konzervant: sorbát draselný, barvivo: beta karoten, vitamín A a D, aroma (mléko)), eidam 30%(20%)(pasterizované méko, sýrové kultury, jedlá sůl), vejce, 

sterilovaná kápie

Složení: veka (pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej, pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšovací přípravek(pšeničná sladová mouka, pšeničná mouka, emulgátory: E471, 

E472e,řepkový lecitin, cukr, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, koření)), rostlinný tuk(voda, rostlinné oleje, rostlinné tuky, emulgátory: E476, sůl 0,4%, kyselina 

citrónová, konzervant: sorbát draselný, barvivo: beta karoten, vitamín A a D, aroma (mléko)), šunka(20%)(vepřové maso min. 50%, voda, bramborový škrob, bílkoviny 

sojových bobů, zahušťovadlo E407, E415, modifikovaný škrob E1422, antioxidant E301, přírodní aromata, přírodní barvivo E120, jedlá sůl, konzervant E250, protispékací 

přípravek E535, E500, pšeničná vláknina bezlepková),eidam 30%(20%)(pasterizované méko, sýrové kultury, jedlá sůl), vejce, sterilovaná kápie

Složení: veka (pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej, pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšovací přípravek(pšeničná sladová mouka, pšeničná mouka, emulgátory: E471, 

E472e,řepkový lecitin, cukr, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, koření)),rostlinný tuk(voda, rostlinné oleje, rostlinné tuky, emulgátory: E476, sůl 0,4%, kyselina 

citrónová, konzervant: sorbát draselný, barvivo: beta karoten, vitamín A a D, aroma (mléko)) ,debrecínská pečeně(38%)(vepřové maso 65%, pitná voda, bramborový škrob, 

jedlá sůl, stabilizátory E250, E451, zahušťovadlo E407, antioxidant E301, barvivo E120, vepřová bílkovina, kultura mléčného kvašení, aroma, koření paprika), vejce, 

sterilovaná kápie

Knedlíky



Plněný knedlík jahodový 360g 4 dny

Plněný knedlík meruňka 360g 4 dny

Plněný knedlík borůvkový 360g 4 dny

Plněný knedlík povidlový 360g 4 dny

Bramborový knedlík 500g 4 dny

Obložený chleba 195g 2 dny

Šunka - Sýr 160g 2 dny

Smaženka 160g 2 dny

Herkules 25g 2 dny

Kanapky

Složení:chléb podmáslový (pšeničná mouka, pitná voda,  žitná mouka, podmáslí (podmáslí, mléko, mléčné kultury), tuk (rostlinné oleje palmový, řepkový, voda, 

emulgátor E471, E322, sůl 0,2%, regulátor kyselosti kyselina citonová, konzervační látka sorban draselný, barvivo annato, aroma), kvas(žitná mouka, voda, základ kvasu, 

kyselina octová), droždí pekařské, jedlá sůl, bramborová kaše sušená, zlepšující přípravek(pšeničný gluten, pšeničná mouka, sójová mouka, kukuřičný škrob, emulgátor 

řepkový lecitin, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), želatina, pomazánka (brambory, pasterovaný vaječný žloutek solený, olej, ocet, sterilovaná mrkev, 

sterilovaný okurek, sterilované zelí, cibule, hořčice, sůl, pepř, E325, E270), šunka (vepřové maso min. 50%, voda, bramborový škrob, bílkoviny sojových bobů, 

zahušťovadlo E407, E415, modifikovaný škrob E1422, antioxidant E301, přírodní aromata, přírodní barvivo E120, jedlá sůl, konzervant E250, protispékací přípravek E535, 

E500, pšeničná vláknina bezlepková), vejce, sterilovaná kápie

Složení:pšeničná mouka, mléko, vejce, sůl, droždí, Královská Meruňka Plus(meruňky, cukr, voda, stabilizátor(E1422,E418), jablečný koncentrát, kyselina(E330), 

konzervant(E202), aroma barvivo(E120,E100), balící plyn(E941)).

Složení:pšeničná mouka, mléko, vejce, sůl, droždí, Borůvka plus(cukr, voda, borůvky, jablečný koncentrát, stabilizátor(E1422,E418), kyselina(E330), barvivo(E120,E100), 

konzervant(E202), aroma)).

Složení:pšeničná mouka, mléko, vejce, sůl, droždí, Královská Jahoda Plus (cukr, voda, jahody, jablečný koncentrá, stabilizátor(E1422,E418), kyselina(E330), 

barvivo(E120,E100, konzervant(E202), aroma).

Složení:pšeničná mouka, mléko, vejce, sůl, droždí, švestka královská(švestky, cukr, glukózo-fruktózový sirup, stabilizátor (modifikovaný škrob, alginát sodný), jablečná 

vláknina, přírodní barvivo(karamel), kyselina(kyserlina citrónová), aroma, konzervant(sorban draselný)).

Složení:bageta(pšeničná mouka, pitná voda, Vepřové sádlo škvařené, pekařské droždí, sůl jedlá, zlepšující přípravek (dextrosa, pšeničná mouka, emulgátor:E472e, sójová 

mouka, emulgátor:E471, sůl, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy),herkules(45%)(vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl (max. obsah 4,2%), 

vepřové kůže, dextróza, konzervant: E250, barviva:E120, karamel, antioxidant: E316),rostlinný tuk(voda, rostlinné oleje, rostlinné tuky, emulgátory: E476, sůl 0,4%, kyselina 

citrónová, konzervant: sorbát draselný, barvivo: beta karoten, vitamín A a D, aroma (mléko)), pomazánkové máslo(smetana sušené podmáslí, sušené mléko, bramborový 

škrob, jedlá sůl, smetanová kultura), paprika

Složení:chléb podmáslový (pšeničná mouka, pitná voda,  žitná mouka, podmáslí (podmáslí, mléko, mléčné kultury), tuk (rostlinné oleje palmový, řepkový, voda, 

emulgátor E471, E322, sůl 0,2%, regulátor kyselosti kyselina citonová, konzervační látka sorban draselný, barvivo annato, aroma), kvas(žitná mouka, voda, základ kvasu, 

kyselina octová), droždí pekařské, jedlá sůl, bramborová kaše sušená, zlepšující přípravek(pšeničný gluten, pšeničná mouka, sójová mouka, kukuřičný škrob, emulgátor 

řepkový lecitin, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), vejce, strouhanka(pšeničná mouka, voda, rostl. olej, droždí, jedlá sůl s jódem, zlepšovací 

přípravek:pšeničná mouka, žitná mouka, ječná a pšeničná sladová mouka, pšeničný lepek, cukr, sušená mléčná syrovátka, emulgátory: E471, E472e, sójový lecitin, sójová 

mouka, enzymy, protispékavá látka: fosforečnan vápenatý látka zlepšující mouku: kyselina askorbová), sůl, hořčice(pitná voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, 

jedlá sůl, kurkuma, výtažek koření), sterilovaný okurek,cibule

Složení:mouka pšeničná, bramborové vločky [SO2](30%), krupice pšeničná, sůl, vaječná směs sušená, koření, voda.

Obložený chleba

Složení:chléb podmáslový (pšeničná mouka, pitná voda,  žitná mouka, podmáslí (podmáslí, mléko, mléčné kultury), tuk (rostlinné oleje palmový, řepkový, voda, 

emulgátor E471, E322, sůl 0,2%, regulátor kyselosti kyselina citonová, konzervační látka sorban draselný, barvivo annato, aroma), kvas(žitná mouka, voda, základ kvasu, 

kyselina octová), droždí pekařské, jedlá sůl, bramborová kaše sušená, zlepšující přípravek(pšeničný gluten, pšeničná mouka, sójová mouka, kukuřičný škrob, emulgátor 

řepkový lecitin, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), želatina, pomazánka (brambory, pasterovaný vaječný žloutek solený, olej, ocet, sterilovaná mrkev, 

sterilovaný okurek, sterilované zelí, cibule, hořčice, sůl, pepř, E325, E270), šunka(20%) (vepřové maso min. 50%, voda, bramborový škrob, bílkoviny sojových bobů, 

zahušťovadlo E407, E415, modifikovaný škrob E1422, antioxidant E301, přírodní aromata, přírodní barvivo E120, jedlá sůl, konzervant E250, protispékací přípravek E535, 

E500, pšeničná vláknina bezlepková), eidam 30%(20%)(pasterizované méko, sýrové kultury, jedlá sůl), vejce, sterilovaná kápie



Moravská 25g 2 dny

Lososová 25g 2 dny

Šunková 25g 2 dny

Česneková 25g 2 dny

Nivová 25g 2 dny

Mísa Klasická 1,6kg 2 dny

Obložené mísy

Složení:bageta(pšeničná mouka, pitná voda, Vepřové sádlo škvařené, pekařské droždí, sůl jedlá, zlepšující přípravek (dextrosa, pšeničná mouka, emulgátor:E472e, sójová 

mouka, emulgátor:E471, sůl, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), uzený losos(25%), pomazánkové máslo(smetana sušené podmáslí, sušené mléko, 

bramborový škrob, jedlá sůl, smetanová kultura), paprika

Složení:  pařížský salát(jemný salám (vepřové a hovězí maso 40%, vepřové sádlo a kůže, pitná voda, bramborový a růžový škrob, růžová vláknina, jedlá sůl, koření, 

pšeničná vláknina bez lepku, dextróza, stabilizátory: E250, E450, E451, zahušťovadla: E407, E412, E415, E1422, barviva: E120, E150c, E162, antioxidanty: E300, E301, E330, 

regulárot kyselosti E500, látka zvýrazňující chuť a vůni E621),  majonéza(rostl. olej, paster. žloutek, sůl, E325, E270),  směs zeleniny,  hořčice(pitná voda, hořčičné semeno, 

ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, kurkuma, výtažek koření), koření), šunka (vepřové maso min. 50%, voda, bramborový škrob, bílkoviny sojových bobů, zahušťovadlo 

E407, E415, modifikovaný škrob E1422, antioxidant E301, přírodní aromata, přírodní barvivo E120, jedlá sůl, konzervant E250, protispékací přípravek E535, E500, pšeničná 

vláknina bezlepková),debrecínská pečeně(vepřové maso 65%, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátory E250, E451, zahušťovadlo E407, antioxidant E301, 

barvivo E120, vepřová bílkovina, kultura mléčného kvašení, aroma, koření paprika), eidam 30%(pasterizované méko, sýrové kultury, jedlá sůl), kuřecí nářez(voda, kuřecí 

drůbeží maso (40%), bramborový škrob,  zahušťovadlo: E407, stabilizátory: E451i, E452i, sójová bílkovina,sacharóza, glukóza, maltodextryn, pšeničná vláknina, sůl, kuřecí 

bílkovina, antioxydant:E316, dextróza, pro lepší chuť: E621, E635, aroma, konzervant E250), zelenina

Složení:bageta(pšeničná mouka, pitná voda, Vepřové sádlo škvařené, pekařské droždí, sůl jedlá, zlepšující přípravek (dextrosa, pšeničná mouka, emulgátor:E472e, sójová 

mouka, emulgátor:E471, sůl, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), rostlinný tuk(voda, rostlinné oleje, rostlinné tuky, emulgátory: E476, sůl 0,4%, kyselina 

citrónová, konzervant: sorbát draselný, barvivo: beta karoten, vitamín A a D, aroma (mléko)), moravské uzené(45%) (vepřová kýta 80%, voda, česnek, škrob, maltodextrin, 

dusitanová solící směs max.3%E535, E250, stabilizátor E451, želírovací látka E407a, E415, E417, zesilovač chuti E621, antioxidant E316, barvivo E120, potravinářský kulér 

E150d), pomazánkové máslo(smetana sušené podmáslí, sušené mléko, bramborový škrob, jedlá sůl, smetanová kultura), paprika, sterilovaný okurek

Složení:bageta(pšeničná mouka, pitná voda, Vepřové sádlo škvařené, pekařské droždí, sůl jedlá, zlepšující přípravek (dextrosa, pšeničná mouka, emulgátor:E472e, sójová 

mouka, emulgátor:E471, sůl, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), rostlinný tuk(voda, rostlinné oleje, rostlinné tuky, emulgátory: E476, sůl 0,4%, kyselina 

citrónová, konzervant: sorbát draselný, barvivo: beta karoten, vitamín A a D, aroma (mléko)), niva(mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury, ušlechtilá plíseň Penicillium 

roqueforti), oliva, paprika

Složení:bageta(pšeničná mouka, pitná voda, Vepřové sádlo škvařené, pekařské droždí, sůl jedlá, zlepšující přípravek (dextrosa, pšeničná mouka, emulgátor:E472e, sójová 

mouka, emulgátor:E471, sůl, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), pomazánka (brambory, pasterovaný vaječný žloutek solený, olej, ocet, sterilovaná 

mrkev, sterilovaný okurek, sterilované zelí, cibule, hořčice, sůl, pepř, E325, E270), šunka(45%) (vepřové maso min. 50%, voda, bramborový škrob, bílkoviny sojových 

bobů, zahušťovadlo E407, E415, modifikovaný škrob E1422, antioxidant E301, přírodní aromata, přírodní barvivo E120, jedlá sůl, konzervant E250, protispékací přípravek 

E535, E500, pšeničná vláknina bezlepková), pomazánkové máslo(smetana sušené podmáslí, sušené mléko, bramborový škrob, jedlá sůl, smetanová kultura), paprika

Složení:bageta(pšeničná mouka, pitná voda, Vepřové sádlo škvařené, pekařské droždí, sůl jedlá, zlepšující přípravek (dextrosa, pšeničná mouka, emulgátor:E472e, sójová 

mouka, emulgátor:E471, sůl, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), česneková pomazánka(15%)(tvaroh(pasterované mléko, mlékařké kultury, stabilizátory: 

modifikovaný škrob, guarová guma), majonéza (rost.olej, žloutek, sůl, E325, E270), mléko, česnek 3%, koření), eidam 30%(pasterizované méko, sýrové kultury, jedlá sůl)



Mísa Mix I. 1,5kg 2 dny

Mísa Mix II. 1,5kg 2 dny

Mísa Sýrová 1,4kg 2 dny

Mísa Sýr - Uzenina 1,5kg 2 dny

Složení: sýrová roláda(eidam 30%(pasterizované méko, sýrové kultury, jedlá sůl), pomazánka(smetana sušené podmáslí, sušené mléko, bramborový škrob, jedlá sůl, 

smetanová kultura, sušené pažitka)), herkules roláda(herkules(vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl (max. obsah 4,2%), vepřové kůže, dextróza, konzervant: 

E250, barviva:E120, karamel, antioxidant: E316), pomazánka(smetana sušené podmáslí, sušené mléko, bramborový škrob, jedlá sůl, smetanová kultura, sušené pažitka)), 

sýrové dortíky(eidam 30%(pasterizované méko, sýrové kultury, jedlá sůl), šunka(vepřové maso min. 50%, voda, bramborový škrob, bílkoviny sojových bobů, zahušťovadlo 

E407, E415, modifikovaný škrob E1422, antioxidant E301, přírodní aromata, přírodní barvivo E120, jedlá sůl, konzervant E250, protispékací přípravek E535, E500, pšeničná 

vláknina bezlepková),pomazánka(tvaroh(pasterované mléko, mlékařké kultury, stabilizátory: modifikovaný škrob, guarová guma), majonéza (rost.olej, žloutek, sůl, E325, 

E270), mléko, česnek 3%, koření)), sýrové kuličky(eidam 30%(pasterizované méko, sýrové kultury, jedlá sůl),pomazánka(tvaroh(pasterované mléko, mlékařké kultury, 

stabilizátory: modifikovaný škrob, guarová guma), majonéza (rost.olej, žloutek, sůl, E325, E270), zelenina

Párty krabice

Složení: šunka(vepřové maso min. 50%, voda, bramborový škrob, bílkoviny sojových bobů, zahušťovadlo E407, E415, modifikovaný škrob E1422, antioxidant E301, přírodní 

aromata, přírodní barvivo E120, jedlá sůl, konzervant E250, protispékací přípravek E535, E500, pšeničná vláknina bezlepková), herkules(vepřové maso, vepřové sádlo, 

hovězí maso, jedlá sůl (max. obsah 4,2%), vepřové kůže, dextróza, konzervant: E250, barviva:E120, karamel, antioxidant: E316), eidam 30% (pasterizované méko, sýrové 

kultury, jedlá sůl), debrecínská pečeně(vepřové maso 65%, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátory E250, E451, zahušťovadlo E407, antioxidant E301, barvivo 

E120, vepřová bílkovina, kultura mléčného kvašení, aroma, koření paprika), vejce, zelenina

Složení:eidam 30%(pasterizované méko, sýrové kultury, jedlá sůl),uzený sýr(mléko, jedlá sůl, mlékárenské kultury, barvivo annatto), polooštepek (mléko, sůl, mlékárenské 

kultury), niva(mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury, ušlechtilá plíseň Penicillium roqueforti), gyros sýr(mléko, jedlá sůl, kořenící přípravek Gyros 0,5 % (česnek, cibule, 

kvasnicový extrakt, paprika, sůl, kari, cukr, pepř černý, oregáno, pálivá paprika, koření, extrakty koření), mlékárenské kultury, hermelín(mléko, sůl, mlékařské kultury, 

Penicillium candidum),zelenina

Složení: šunka(vepřové maso min. 50%, voda, bramborový škrob, bílkoviny sojových bobů, zahušťovadlo E407, E415, modifikovaný škrob E1422, antioxidant E301, přírodní 

aromata, přírodní barvivo E120, jedlá sůl, konzervant E250, protispékací přípravek E535, E500, pšeničná vláknina bezlepková), herkules(vepřové maso, vepřové sádlo, 

hovězí maso, jedlá sůl (max. obsah 4,2%), vepřové kůže, dextróza, konzervant: E250, barviva:E120, karamel, antioxidant: E316), eidam 30% (pasterizované méko, sýrové 

kultury, jedlá sůl), debrecínská pečeně(vepřové maso 65%, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátory E250, E451, zahušťovadlo E407, antioxidant E301, barvivo 

E120, vepřová bílkovina, kultura mléčného kvašení, aroma, koření paprika), vejce, zelenina



Párty Krabice 2 dny

Mini-hamburger 2 dny
Složení: bůlka(hladká mouka, droždí, sůl, cukr, olej), mleté maso(hovězí a vepřové), majonéza(rost.olej, žloutek, sůl, E325, E270), koření), slanina, karamelizovaná cibule, 

salát, okurek

Složení: sýrová roláda(eidam 30%(pasterizované méko, sýrové kultury, jedlá sůl), pomazánka(smetana sušené podmáslí, sušené mléko, bramborový škrob, jedlá sůl, 

smetanová kultura, sušené pažitka)), herkules roláda(herkules(vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl (max. obsah 4,2%), vepřové kůže, dextróza, konzervant: 

E250, barviva:E120, karamel, antioxidant: E316), sýrové kuličky(eidam 30%(pasterizované méko, sýrové kultury, jedlá sůl),pomazánka(tvaroh(pasterované mléko, 

mlékařké kultury, stabilizátory: modifikovaný škrob, guarová guma), majonéza (rost.olej, žloutek, sůl, E325, E270), šunka(vepřové maso min. 50%, voda, bramborový 

škrob, bílkoviny sojových bobů, zahušťovadlo E407, E415, modifikovaný škrob E1422, antioxidant E301, přírodní aromata, přírodní barvivo E120, jedlá sůl, konzervant 

E250, protispékací přípravek E535, E500, pšeničná vláknina bezlepková), eidam 30% (pasterizované méko, sýrové kultury, jedlá sůl), debrecínská pečeně(vepřové maso 

65%, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátory E250, E451, zahušťovadlo E407, antioxidant E301, barvivo E120, vepřová bílkovina, kultura mléčného kvašení, 

aroma, koření paprika), sýrové kuličky(eidam 30%(pasterizované méko, sýrové kultury, jedlá sůl),pomazánka(tvaroh(pasterované mléko, mlékařké kultury, stabilizátory: 

modifikovaný škrob, guarová guma), majonéza (rost.olej, žloutek, sůl, E325, E270), sýrové dortíky(eidam 30%(pasterizované méko, sýrové kultury, jedlá sůl), 

šunka(vepřové maso min. 50%, voda, bramborový škrob, bílkoviny sojových bobů, zahušťovadlo E407, E415, modifikovaný škrob E1422, antioxidant E301, přírodní 

aromata, přírodní barvivo E120, jedlá sůl, konzervant E250, protispékací přípravek E535, E500, pšeničná vláknina bezlepková),pomazánka(tvaroh(pasterované mléko, 

mlékařké kultury, stabilizátory: modifikovaný škrob, guarová guma), majonéza (rost.olej, žloutek, sůl, E325, E270), mléko, česnek 3%, koření)), česneková pomazánka 

(tvaroh(pasterované mléko, mlékařké kultury, stabilizátory: modifikovaný škrob, guarová guma), majonéza (rost.olej, žloutek, sůl, E325, E270), mléko, česnek 3%, koření), 

pařížský salát(jemný salám (vepřové a hovězí maso 40%, vepřové sádlo a kůže, pitná voda, bramborový a růžový škrob, růžová vláknina, jedlá sůl, koření, pšeničná 

vláknina bez lepku, dextróza, stabilizátory: E250, E450, E451, zahušťovadla: E407, E412, E415, E1422, barviva: E120, E150c, E162, antioxidanty: E300, E301, E330, regulárot 

kyselosti E500, látka zvýrazňující chuť a vůni E621),  majonéza(rostl. olej, paster. žloutek, sůl, E325, E270),  směs zeleniny,  hořčice(pitná voda, hořčičné semeno, ocet 

kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, kurkuma, výtažek koření), koření), 

Hamburgery


