Ceník výrobků
(platný od 1.9.2018)

Bezlepkový a veganský sortiment
Studené mísy - bezlepkové

Obsažené alergeny

Anglický rostbíf s olivami a studenou omáčkou
Vepřová panenka v pařížském pepři s bylinkovou omáčkou
Nářez sušené šunky s medovým melounem a ananasem
Variace bezlepkové šunky s ovocem a brusinkovým křenem
Kuřecí prsíčka Sous Vide s grilovanou zeleninou
Pečená francouzská kachní prsíčka s jablkovým chutney
Smažené kuřecí miniřízečky v bezlepkové strouhance
Smažené miniřízečky z vepřové panenky v bezlepkové strouhance

7
7
3,7
11
3,7
3,7

500g
550,380,380,200,230,550,230,250,-

1000g
1050,690,680,370,430,1050,420,460,-

Zákusky a dorty - bezlepkové
Minideserty míchané
Čokoládové Brownies
Cup Cakes
Dort s jablky, průměr 24cm
Dort s banány, průměr 24cm
Dort s jahodami, průměr 24cm
Mascarpone s ovocem, průměr 19cm
Mandlový s paříží, průměr 19cm
Čokoládový s ovocem, průměr 24cm
Pavlova dort 19cm
Mrkvový 24cm

3,7,8
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,8

min. 25 ks, 20,-/ks
100g
45,80g
45,1200g
420,1200g
420,1200g
420,1100g
420,1200g
440,2800g
1550,1800g
720,1400g
420,-

Bagetové minichlebíčky - bezlepkové
(minimální objednávka 5 ks / druh, min. 20 ks celkem)
Obsažené alergeny

S bezlepkovou šunkou na másle
Se sýrem
S pravým uzeným lososem
S hermelínem a rajčetem
S křenovým sýrem a ovocem
S rostbífem
Se sýrem Brie na medovém másle
Se sýrovo-česnekovou pomazánkou
Se sardelovou pomazánkou a ančovičkou

3,7
3,7,8
3,4,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,4,7

Hmotnost

Cena/ks

40g
45g
50g
40g
40g
40g
35g
35g
40g

18,17,36,16,19,27,14,14,17,-

Hmotnost

Cena/ks

1200g
1200g

480,600,-

Dorty veganské
Obsažené alergeny

Ananasový
Datlový s banány

1,8
8

Seznam potravinových alergenů
1-Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda)
2-Korýši a výrobky z nich
3-Vejce a výrobky z nich
4-Ryby a výrobky z nich
5-Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
6-Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7-Mléko a výrobky z něj

8-Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)
9-Celer a výrobky z něj
10-Hořčice a výrobky z ní
11-Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12-Oxid siřičitý a siřičitany (např. sušené meruňky)
13-Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14-Měkkýši a výrobky z nich

Ke zdobení výrobků studené kuchyně jsou používány sezónní druhy zeleniny a ovoce a se studenými omáčkami
nejsou součástí konečné váhy produktů. Uvedené ceny jsou bez obalů.
Doporučujeme lahůdkářské a cukrářské výrobky skladovat do 6°C a spotřebovat do 24 hodin.
Ceny jsou v Kč včetně DPH. Prosíme o včasnost Vašich objednávek.
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