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číslo název

21

23

CHLEBÍČEK SE
ŠUNKOU

CHLEBÍČEK SE
ŠUNKOU A SÝREM
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70g

80g
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1 den

1 den

Skladovat do Může obsahovat

0

0

5°C

5°C

1 - trvanlivost výrobku, 2 - maximální teplota skladování

Složení

Výrobek může obsahovat:
sezam, sóju, ryby, mléko a
mléčné výrobky

Složení: VEKA TUKOVÁ (PŠENIČNÁ MOUKA, olej rostlinný (řepkový), droždí,sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka
E535/, přípravek zlepšující mouku / ŽITNÁ MOUKA, emulgátor (E472e, E481), glukóza, látka zlepšující mouku (E300,
E920),regulátor kyselosti (E341i), enzymy/, olej rostlinný/ rostlinné vosky, emulgátor E 322/),brambory (brambory,
ANTIOXIDAČNÍ LÁTKA (E223)), šunka 28% (vepřové maso,voda,bramborový škrob,sůl, modifikovaný bramborový škrob E1442,
zahušťovadla E407,E415,dextróza, stabilizátorE450,E451,E250,vepřová bílkovina, sůl E508, aroma,látka zvýrazňující chuť a vůni
E621,E635, antioxidant E316, extrakt koření, přírodní červené barvivo,červené barvivo, E 120), MAJONÉZA(řepkový olej, voda,
VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr,
zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar,guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), VEJCE (VAŘENÝ VAJEČNÝ BÍLEK A ŽLOUTEK, nálev (pitná voda, regulátory
kyselosti E 260, E 270, E 330, antioxidant E325, ocet kvasný lihový),salám (kuřecí maso strojně oddělené, kuřecí kůže,
bramborový škrob, jedlá sůl s jódem, konzervant dusitan sodný, koření, stabilizátory: trifosforečnany, guma guar, antioxidant
erythorban sodný, dextróza), cibule, paprika červená sterilovaná(paprika,cukr,sůl, ocet,výtažky koření, náhradní sladidlo E954),
mrkev sterilovaná (mrkev, cukr, sůl, ocet, výtažky koření,náhradní sladidlo E954), HOŘČICE(voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet,
cukr,sůl, konzervant benzoan sodný, barvivo E160a, koření), cukr moučka, petrželová nať, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný,
protispékavá látka E535/, pepř

Výrobek může obsahovat:
sezam, sóju, ryby

Složení: VEKA TUKOVÁ (PŠENIČNÁ MOUKA,olej rostlinný(řepkový) (4%),droždí,sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá
látka E535/, přípravek zlepšující mouku / ŽITNÁ MOUKA, emulgátor (E472e, E481), glukóza, látka zlepšující mouku (E300,
E920),regulátor kyselosti (E341i), enzymy/, brambory (brambory, ANTIOXIDAČNÍ LÁTKA (E223)), šunka 18% (vepřové maso,
voda,bramborový škrob, sůl, modifikovaný bramborový škrob E1442, zahušťovadla E407,E415,dextróza, stabilizátor
E450,E451,E250,vepřová bílkovina, sůl E508, aroma,látka zvýrazňující chuť a vůni E621,E635, antioxidant E316, extrakt koření,
přírodní červené barvivo,červené barvivo, E 120), SÝR 18% (MLÉKO, ČISTÉ MLÉČNÉ KULTURY, syřidlo),okurky sterilované
(okurky, cukr, sůl ocet, výtažky koření, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO,náhradní sladidlo E954), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ
ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr,
zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, konzervant: sorbát draselný,maltodextrin), salám (kuřecí maso strojně oddělené, kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá
sůl s jódem, konzervant dusitan sodný, koření, stabilizátory: trifosforečnany,guma guar, antioxidant erythorban sodný, dextróza),
cibule, mrkev sterilovaná (mrkev, cukr, sůl, ocet, výtažky koření,náhradní sladidlo E954,kyselina citrónová), HOŘČICE
(voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet, cukr,sůl, konzervant benzoan sodný,barvivo E160a, koření), cukr moučka, pórek, paprika
červená sterilovaná (paprika, cukr,sůl, ocet, výtažky koření,náhradní sladidlo E954), petrželová nať, sůl/jedlá sůl, jodičnan
draselný, protispékavá látka E535/, pepř

Platnost od 29.03.2019
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CHLEBÍČEK S
24 ANGLICKOU
SLANINOU

25

31

CHLEBÍČEK S RUSKÝM
VEJCEM

POMAZÁNKA
ČESNEKOVÁ
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1000g
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1 den

1 den

3 dny

2

0

0

0

5°C

5°C

5°C

1 - trvanlivost výrobku, 2 - maximální teplota skladování

Výrobek může obsahovat:
sezam, sóju, ryby, mléko a
mléčné výrobky

Složení:VEKA TUKOVÁ (PŠENIČNÁ MOUKA,olej rostlinný (řepkový), droždí,sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka
E535/, přípravek zlepšující mouku / ŽITNÁ MOUKA, emulgátor (E472e, E481), glukóza, látka zlepšující mouku (E300,
E920),regulátor kyselosti (E341i), enzymy/, brambory (brambory, ANTIOXIDAČNÍ LÁTKA (E223), slanina anglická 25% (vepřový
bok, stabilizátory E250,E451,E500, zahušťovadlo E407a,E415, dextróza, zvýrazňovač chuti E 621, E635, antioxidant E316,přírodní
aroma, barvivo povrchu karamel.), okurky sterilované (okurky, cukr, sůl, ocet, výtažky koření,náhradní sladidlo E954), MAJONÉZA
(řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr,jedlá sůl, koření), kvasný
ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), salám(kuřecí maso strojně oddělené, kuřecí kůže, bramborový
škrob, jedlá sůl s jódem, konzervant dusitan sodný, koření, stabilizátory: trifosforečnany, guma guar, antioxidant erythorban
sodný, dextróza), cibule, paprika červená sterilovaná(paprika,cukr,sůl, ocet,výtažky koření, náhradní sladidlo E954), mrkev
sterilovaná (mrkev, cukr, sůl, ocet,výtažky koření, náhradní sladidlo E954), HOŘČICE (voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet, cukr,sůl,
konzervant benzoan sodný, barvivo E160a, koření), cukr moučka, petrželová nať, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá
látka E535/, pepř

Výrobek může obsahovat:
sezam, sóju, ryby, mléko a
mléčné výrobky

Složení: Složení: VEKA TUKOVÁ (PŠENIČNÁ MOUKA, olej rostlinný (řepkový) (4%), droždí,sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný,
protispékavá látka E535/, přípravek zlepšující mouku / ŽITNÁ MOUKA, emulgátor (E472e, E481), glukóza, látka zlepšující mouku
(E300, E920), regulátor kyselosti (E341i), enzymy/, VEJCE 26% (sůl, směs přírodních kyselin a jejich solí,E270, E260, E325),
brambory (brambory, ANTIOXIDAČNÍ LÁTKA (E223), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE(voda,
HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob,
jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant:sorbát draselný,
maltodextrin), salám (kuřecí maso strojně oddělené, kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá sůl s jódem, konzervant dusitan sodný,
koření, stabilizátory: trifosforečnany, guma guar, antioxidant erythorban sodný, dextróza),okurky sterilované (okurky, cukr, sůl,
ocet, výtažky koření, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, náhradní sladidlo E954), vysočanský salám (vepřové maso, hovězí
maso,sůl,koření,extrakt koření, dextróza,antioxidant E316,látky zvýrazňující chuť a vůni E621,E635,červené barvivo E120), cibule,
paprika červená sterilovaná (paprika, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, náhradní sladidlo E954), mrkev sterilovaná (mrkev, cukr, sůl,
ocet, výtažky koření, náhradní sladidlo E954), HOŘČICE (voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet, cukr,sůl, konzervant benzoan sodný,
barvivo E160a, koření), MLÉKO, cukr moučka, ocet, petrželová nať, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/,
pepř, agar

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby

Složení: MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá
sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), POMAZÁNKOVÉ MÁSLO (ZAKYSANÁ
SMETANA, SUŠENÉ MLÉKO, bramborový škrob, jedlá sůl), TAVENÝ SÝR /pitná voda, SÝRY, SUŠENÁ SYROVÁTKA, SUŠENÉ MLÉKO,
stabilizátor (modifikovaný kukuřičný škrob), SMETANA, MÁSLO, tavicí soli (E331), jedlá sůl)/, SÝR (MLÉKO,jedlá sůl,
MLÉKÁRENSKÉ KULTURY), česnek sušený 2%, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/

Platnost od 29.03.2019
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34
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POMAZÁNKA S
UZENINOU

POMAZÁNKA
SÝROVÁ PIKANTNÍ

POMAZÁNKA
37
ŠKVARKOVÁ

39

POMAZÁNKA
NIVOVÁ
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3 dny

3 dny

3 dny

3 dny

2

0

0

0

0

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby

Složení: MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá
sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), POMAZÁNKOVÉ MÁSLO (ZAKYSANÁ
SMETANA, SUŠENÉ MLÉKO, bramborový škrob, jedlá sůl), TAVENÝ SÝR /pitná voda, SÝRY, SUŠENÁ SYROVÁTKA, SUŠENÉ MLÉKO,
stabilizátor (modifikovaný kukuřičný škrob), SMETANA, MÁSLO, tavicí soli (E331), jedlá sůl)/, šunkový salám 20% (vepřové maso,
voda, bramborový škrob, sůl, modifikovaný bramborový škrob E1442, zahušťovadlo E407, E415,dextróza, stabilizátor E450,
E451,E250, vepřová bílkovina, sůl E508, aroma,látka zvýrazňující chuť a vůni E621,E635, antioxidant E316, extrakt koření,přírodní
červené barvivo, červené barvivo E 120), slanina anglická 10% (vepřový bok 78%, stabilizátory E250,E451,E500,zahušťovadlo
E407a, E415, dextróza,zvýrazňovač chuti E 621, E635, antioxidant E316,přírodní aroma, barvivo povrchu karamel.), sůl /jedlá sůl,
jodičnan draselný, protispékavá látka E535/

5°C

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby

Složení: MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá
sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), POMAZÁNKOVÉ MÁSLO (ZAKYSANÁ
SMETANA, SUŠENÉ MLÉKO,bramborový škrob, jedlá sůl),SÝR (MLÉKO, sůl, sýrské kultury, syřidlo), kečup (voda, rajčatový protlak,
cukr, ocet, modifikovaný škrob E1422, sůl, koření, konzervant benzoan sodný, sorban draselný), paprika sterilovaná (paprika,
cukr, sůl, ocet, výtažky koření, náhradní sladidlo E954), feferonky sterilované (feferony, voda, cukr, sůl, ocet, výtažky koření,
sladidlo E954),sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, česnek sušený, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný,
protispékavá látka E535/

5°C

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby,
mléko

Složení: škvarky vepřové 40%, VEJCE (sůl,směs přírodních kyselin a jejich solí,E270, E260, E325), okurky sterilované (okurky, cukr,
sůl, ocet, výtažky koření, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, náhradní sladidlo E954), cibule, vepřové sádlo, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ
SEMENO, ocet, cukr, sůl, konzervant benzoan sodný, barvivo E160a, koření), sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka
E535/, pepř

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby

Složení: POMAZÁNKOVÉ MÁSLO (ZAKYSANÁ SMETANA, SUŠENÉ MLÉKO,bramborový škrob, jedlá sůl), NIVA /40%/ (MLÉKO, jedlá
sůl, mlékárenská kultura, ušlechtilá plíseň Penicillium roqueforti),MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE
(voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový,cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný
škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, konzervant: sorbát
draselný, maltodextrin), MLÉKO

5°C

5°C

1 - trvanlivost výrobku, 2 - maximální teplota skladování

Platnost od 29.03.2019
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57

HOUSKA S KUŘECÍMI
ŘÍZKY

59 BAGETA CLASIC

61 BAGETA OTESÁNEK
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5°C

5°C

5°C

1 - trvanlivost výrobku, 2 - maximální teplota skladování

Výrobek může obsahovat:
sóju, ryby, mléko a mléčné
výrobky

Složení: LNĚNÉ ZRNO 42% PŠENIČNÁ MOUKA, voda, směs(20%) /lněné semeno - žluté, ŽITNÁ MOUKA, kukuřičná krupice,
PŠENIČNÝ LEPEK, JEČNÝ SLADOVÝ EXTRAKT, PŠENIČNÉ KLÍČKY, stabilizátor (E412), glukózový sirup, glukóza,PRAŽENÁ PŠENIČNÁ
SLADOVÁ MOUKA, emulgátor (E472e), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, regulátor kyselosti (E263), kyselina (E270), látka zlepšující
mouku (E300), enzymy/, SEZAM, len, rostlinný olej(řepkový), droždí, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný,protispékavá látka E535/,
PŠENIČNÝ ŠKROB), kuřecí řízky 39% (kuřecí prsní řízky, koření, kukuřičné lupínky, bramborový škrob,modifikovaný škrob E1414,
dextróza,protispék. látka soda bicarbona,stabilizátory E 450,E451,E452, želíruj.látka E407,zvýrazňovač chuti E 621, antioxidant
E316, vepřová bílkovina, kořenící extrakty,aroma), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda,
HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový,cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob,
jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný,
maltodextrin), čínské zelí, paprika, kečup (voda, rajčatový protlak, cukr,ocet, modifikovaný škrob E1422, sůl, koření, konzervant
benzoan sodný, sorban draselný), okurky sterilované (okurky,cukr, sůl, ocet, výtažky koření, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO,náhradní
sladidlo E954), cibule, feferonky sterilované (feferony, voda, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, sladidlo E954)

Výrobek může obsahovat:
sezam, sóju, vejce, hořčici,
ryby

Složení: bageta 48% (PŠENIČNÁ MOUKA,voda,ŽITNÁ MOUKA, droždí, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/,
přípravek zlepšující mouku/ ŽITNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, glukóza, emulgátor (E481),regulátor kyselosti (E341i),
látka zlepšující mouku (E300)/, olej rostlinný (řepkový)), POMAZÁNKOVÉ MÁSLO (ZAKYSANÁ SMETANA, SUŠENÉ
MLÉKO,bramborový škrob, jedlá sůl), šunkový salám (vepřové maso, voda,bramborový škrob,sůl, modifikovaný bramborový
škrob E1442, zahušťovadlo E407, E415, dextróza, stabilizátor E450, E451,E250, vepřová bílkovina,sůl E508, aroma,látka
zvýrazňující chuť a vůni E621, E635,antioxidant E316, extrakt koření, přírodní červené barvivo, červené barvivo E 120),
SÝR(MLÉKO, jedlá sůl, MLÉKÁRENSKÉ KULTURY), čínské zelí, okurka, paprika.

Výrobek může obsahovat:
sóju, vejce, hořčici, ryby

Složení:CEREÁLNÍ BAGETA 57% (PŠENIČNÁ MOUKA,ŽITNÁ MOUKA,cereální směs (7%) /slunečnice loupaná, tykev, PŠENIČNÉ
KLÍČKY, JEČNÝ SLADOVÝ EXTRAKT, PŠENIČNÁ BÍLKOVINA, stabilizátor (E412),SLADOVÁ MOUKA PŠENIČNÁ, DEXTRÓZA, SUŠENÁ
SYROVÁTKA,hrachové otruby, emulgátor (E472e), regulátor kyselosti(E270, E263), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA,látka zlepšující
mouku(E300), enzymy/, droždí,olej rostlinný (řepkový), SEZAM (2%),len(2%),sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka
E535/), TAVENÝ SÝR /pitná voda, SÝRY, SUŠENÁ SYROVÁTKA, SUŠENÉ MLÉKO, stabilizátor (modifikovaný kukuřičný škrob),
SMETANA, MÁSLO, tavicí soli (E331), jedlášunkový salám (vepřové maso, voda, bramborový škrob, sůl, modifikovaný
bramborový škrob E1442, zahušťovadlo E407, E415, dextróza, stabilizátor E450,E451, E250, vepřová bílkovina,sůl E508,
aroma,látka zvýrazňující chuť a vůni E621,E635, antioxidant E316, extrakt koření, přírodní červené barvivo,červené barvivo E
120), čínské zelí, okurka, paprika.

Platnost od 29.03.2019

1

74 BAGETKA OBLOŽENÁ

75 KAISERKA

79 RAŽENKA OBLOŽENÁ
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Složení: CEREÁLNÍ BAGETA 50% PŠENIČNÁ MOUKA, voda, ŽITNÁ MOUKA, cereální směs (7%) / slunečnice, tykev, JEČNÝ
SLADOVÝ EXTRAKT, PŠENIČNÉ KLÍČKY, PŠENIČNÝ LEPEK, stabilizátor (E412), PRAŽENÁ PŠENIČNÁSLADOVÁ MOUKA, glukózový
sirup, hrachové otruby, glukóza, emulgátor (E472e), regulátor kyselosti (E263, E270),JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, látka zlepšující
mouku (E300), enzymy/, droždí, olej rostlinný (řepkový), sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný,protispékavá látka E535/, šunka
(vepřové maso, bramborový škrob, modifikovaný bramborový škrob E1442, zahušťovadla E407,E415, dextróza, stabilizátor E450,
E451, E250, vepřová bílkovina, sůl E508, aroma,látka zvýrazňující chuť a vůni E621,E635, antioxidant E316, extrakt koření,
přírodní červené barvivo, červené barvivo, E 120), MÁSLO, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMENO, ocet, cukr, sůl, koření,
konzervant E211,přírodní barvivo Lutein), čínské zelí, okurka, paprika

5°C

Výrobek může obsahovat:
sezam, sóju, vejce, ryby,
mléko

5°C

Složení: KAISERKA 50% /PŠENIČNÁ MOUKA, voda, olej rostlinný(řepkový), droždí, mák, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný,
protispékavá látka E535/, přípravek zlepšující mouku /PŠENIČNÁ MOUKA SLADOVÁ, emulgátor (E472e, E322-SÓJOVÝ), cukr,
PŠENIČNÝ LEPEK,dextróza, stabilizátor (E341, E466), enzymy, látka zlepšující mouku (E300))/, PŠENIČNÝ ŠKROB šunka (vepřové
maso, bramborový škrob, modifikovaný bramborový škrob E1442, zahušťovadla E407,E415, dextróza,stabilizátor E450, E451,
E250, vepřová bílkovina, sůl E508, aroma,látka zvýrazňující chuť a vůni E621,E635, antioxidant E316, extrakt koření, přírodní
Výrobek může obsahovat:
červené barvivo, červené barvivo, E 120), MAJONÉZA (řepkový olej,voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ
sezam, ryby, mléko a mléčné
SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá
výrobky
sůl,stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný,
maltodextrin), pórek, okurky sterilované (okurky, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO,náhradní sladidlo E954),
kečup (voda, rajčatový protlak, cukr, ocet, modifikovaný škrob E1422, sůl, koření, konzervant benzoan sodný, sorban draselný),
cibule, feferonky sterilované (feferony,voda, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, sladidlo E954), cukr moučka, sůl /jedlá sůl, jodičnan
draselný, protispékavá látka E535/

5°C

Složení: RAŽENKA 42%(PŠENIČNÁ MOUKA, voda, olej rostlinný(řepkový), droždí, mák, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný,
protispékavá látka E535/, přípravek zlepšující mouku / ŽITNÁ MOUKA, emulgátor (E472e, E481),glukóza, látka zlepšující mouku
(E300, E920), regulátor kyselosti (E341i)), šunka (vepřové maso, bramborový škrob, sůl, modifikovaný bramborový škrob
E1442,zahušťovadla E407, E415, dextróza, stabilizátor E450, E451, E250, vepřová bílkovina, sůl E508, aroma,látka zvýrazňující
chuť a vůni E621, E635, antioxidant E316, extrakt koření,přírodní červené barvivo,červené barvivo, E 120), cibule, čínské zelí,
MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl,
koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan,
regulátor kyselosti:kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), TVAROH, ocet, cukr, sůl /jedlá sůl, jodičnan
draselný, protispékavá látka E535/, česnek sušený, pepř

1 - trvanlivost výrobku, 2 - maximální teplota skladování

Výrobek může obsahovat:
sezam, sóju, ryby, mléko
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82 ŠUNKOVÝ ZÁVITEK

83 ASPIKOVÝ DORT
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1 - trvanlivost výrobku, 2 - maximální teplota skladování

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, vejce,
ryby

Složení: voda, šunka (vepřové maso,voda,bramborový škrob,sůl, modifikovaný bramborový škrob E1442, zahušťovadla
E407,E415,dextróza, stabilizátor E450, E451, E250,vepřová bílkovina, sůl E508, aroma,látka zvýrazňující chuť a vůni E621, E635,
antioxidant E316, extrakt koření, přírodní červené barvivo,červené barvivo, E 120), POMAZÁNKOVÉ MÁSLO (ZAKYSANÁ
SMETANA, SUŠENÉ MLÉKO,bramborový škrob, jedlá sůl), křen (křen, rostlinný olej,ocet,cukr,sůl,voda, antioxidant-kyselina
askorbová, konzervanty E 211 a E224),okurky sterilované (okurky, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, náhradní
sladidlo E954),VEJCE(směs přírodních kyselin a jejich solí, E270, E260, E325), cukr moučka, želatina 1,4%, OCET, paprika
sterilovaná (paprika, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, náhradní sladidlo E954), worcester (přírodní víno, švestková povidla,směs
koření, barvivo (E150d),sušený rajčatový protlak,aromata,chili extrakt,česnekový extrakt), petrželová nať

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby

Složení: voda, SÝR (MLÉKO, jedlá sůl,MLÉKÁRENSKÉ KULTURY), šunka (vepřové maso,voda,bramborový škrob, sůl, modifikovaný
bramborový škrob E1442, zahušťovadla E407,E415,dextróza, stabilizátor E450, E451,E250,vepřová bílkovina, sůl E508,
aroma,látka zvýrazňující chuť a vůni E621,E635, antioxidant E316, extrakt koření, přírodní červené barvivo,červené barvivo, E
120), VEJCE (VAŘENÝ VAJEČNÝ BÍLEK A ŽLOUTEK, nálev (pitná voda, regulátory kyselosti E 260,E 270, E 330, antioxidant E325,
ocet kvasný lihový), paprika, MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný
ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření),kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma
guar, guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), salám (kuřecí
maso strojně oddělené, kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá sůl s jódem, konzervant dusitan sodný, koření, stabilizátory:
trifosforečnany, guma guar, antioxidant erythorban sodný, dextróza), sterilovaná zelenina (okurky, mrkev,cuketa,hrášek,cukr,
ocet, sůl), brambory (brambory, ANTIOXIDAČNÍ LÁTKA (E223), vysočanský salám (vepřové maso, hovězí maso, sůl, koření,extrakt
koření, dextróza,antioxidant E316,látky zvýrazňující chuť a vůni E621, E635, červené barvivo E120), želatina 1,7%, hrášek
sterilovaný (hrášek,sůl, přírodní aroma), mrkev sterilovaná (mrkev, cukr, sůl, ocet,výtažky koření,náhradní sladidlo
E954),kukuřice sterilovaná (cukrová kukuřice, cukr, sůl), cukr moučka, HOŘČICE (voda,HOŘČIČNÉ SEMENO, ocet,cukr,sůl,koření,
konzervant E211,přírodní barvivo Lutein), ocet, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, pepř

Platnost od 29.03.2019

1

85 ASPIKOVÝ HŘBET

90 OBLOŽENÉ VEJCE

100 SALÁT VLAŠSKÝ
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1 - trvanlivost výrobku, 2 - maximální teplota skladování

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby,
mléko a mléčné výrobky

Složení: voda, VEJCE (sůl, směs přírodních kyselin a jejich solí, E270, E260, E325), želatina 1,7%, gothajský salám (vepřové maso,
hovězí maso,voda,sůl, extrakt koření, stabilizátory E450, E451, E250, antioxidant E316, látky zvýrazňujícíchuť a vůni
E621,E635,aroma,červené barvivo E 120, suš.česnek, kvasničné extrakty), hrášek sterilovaný (hrášek,sůl, přírodní aroma), okurky
sterilované (okurky, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, náhradní sladidlo E954),mrkev sterilovaná (mrkev, cukr,
sůl, ocet, výtažky koření, náhr. sladidlo E954), kukuřice sterilovaná (cukrová kukuřice v zrnech, cukr, sůl,), brambory (brambory,
ANTIOXIDAČNÍ LÁTKA (E223), MAJONÉZA (řepkový olej,voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný
ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma
guar, guma tara a xanthan, regulátorkyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), salám (kuřecí maso
strojně oddělené, kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá sůl s jódem, konzervant dusitan sodný, koření, stabilizátory:
trifosforečnany, guma guar,antioxidant erythorban sodný, dextróza), ocet, paprika červená sterilovaná (paprika ,cukr, sůl, ocet,
výtažky koření, náhradní sladidlo E954), cibule, HOŘČICE (voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet, cukr,sůl, konzervantbenzoan sodný,
barvivo E160a, koření), cukr moučka, petrželová nať, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, pepř

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby,
mléko a mléčné výrobky

Složení: MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá
sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob,jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), VEJCE 20%(sůl,směs přírodních kyselin a jejich
solí,E270, E260, E325),salám (kuřecí maso strojně oddělené, kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá sůl s jódem, konzervant
dusitan sodný, koření, stabilizátory: trifosforečnany, guma guar, antioxidant erythorban sodný, dextróza), brambory(brambory,
ANTIOXIDAČNÍ LÁTKA (E223)), hrášek sterilovaný (hrášek,sůl,přírodní aroma), paprika červená sterilovaná (paprika, cukr, sůl,
ocet, výtažky koření, náhradní sladidloE954), gothajský salám (vepřové maso, hovězí maso,voda,sůl,extrakt koření, stabilizátory
E450, E451, E250, antioxidant E316, látky zvýrazňující chuť a vůni E621, E635,aroma, červené barvivo E 120, sušený česnek,
kvasničné extrakty), okurky sterilované (okurky, cukr, sůl, ocet,výtažky koření, náhradní sladidlo E954), sterilovaná zelenina
(okurky,mrkev,cuketa, hrášek,cukr, ocet, sůl), MLÉKO, voda, HOŘČICE (voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet, cukr,sůl, konzervant
benzoan sodný, barvivo E160a, koření),cukr moučka, ocet, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, petrželová
nať, pepř, želatina

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby,
mléko a mléčné výrobky

Složení: sterilovaná zelenina (okurky, mrkev, hrách, ocet, kvasný cukr, sůl, výtažky z přírodních aromatických látek, náhradní
sladidlo E 954), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE(voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový,
cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara
a xanthan,regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), salám (kuřecí maso strojně
oddělené, kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá sůl s jódem, konzervant dusitan sodný, koření, stabilizátory:trifosforečnany,
guma guar, antioxidant erythorban sodný, dextróza), brambory (brambory, ANTIOXIDAČNÍ LÁTKA (E223),
HOŘČICE(voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet, cukr,sůl, konzervant benzoan sodný, barvivo E160a, koření), cukr moučka, sůl /jedlá
sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, pepř
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101 SALÁT VLAŠSKÝ

102 SALÁT VLAŠSKÝ

103 SALÁT VLAŠSKÝ
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1 - trvanlivost výrobku, 2 - maximální teplota skladování

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby,
mléko a mléčné výrobky

Složení: sterilovaná zelenina (okurky, mrkev, hrách, ocet, kvasný cukr, sůl, výtažky z přírodních aromatických látek, náhradní
sladidlo E 954), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE(voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový,
cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara
a xanthan,regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), salám (kuřecí maso strojně
oddělené, kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá sůl s jódem, konzervant dusitan sodný, koření, stabilizátory:trifosforečnany,
guma guar, antioxidant erythorban sodný, dextróza), brambory (brambory, ANTIOXIDAČNÍ LÁTKA (E223),
HOŘČICE(voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet, cukr,sůl, konzervant benzoan sodný, barvivo E160a, koření), cukr moučka, sůl /jedlá
sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, pepř

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby,
mléko a mléčné výrobky

Složení: sterilovaná zelenina (okurky, mrkev, hrách, ocet, kvasný cukr, sůl, výtažky z přírodních aromatických látek, náhradní
sladidlo E 954), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE(voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový,
cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara
a xanthan,regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), salám (kuřecí maso strojně
oddělené, kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá sůl s jódem, konzervant dusitan sodný, koření, stabilizátory:trifosforečnany,
guma guar, antioxidant erythorban sodný, dextróza), brambory (brambory, ANTIOXIDAČNÍ LÁTKA (E223),
HOŘČICE(voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet, cukr,sůl, konzervant benzoan sodný, barvivo E160a, koření), cukr moučka, sůl /jedlá
sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, pepř

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby,
mléko a mléčné výrobky

Složení: sterilovaná zelenina (okurky, mrkev, hrách, ocet, kvasný cukr, sůl, výtažky z přírodních aromatických látek, náhradní
sladidlo E 954), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE(voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový,
cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara
a xanthan,regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), salám (kuřecí maso strojně
oddělené, kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá sůl s jódem, konzervant dusitan sodný, koření, stabilizátory:trifosforečnany,
guma guar, antioxidant erythorban sodný, dextróza), brambory (brambory, ANTIOXIDAČNÍ LÁTKA (E223),
HOŘČICE(voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet, cukr,sůl, konzervant benzoan sodný, barvivo E160a, koření), cukr moučka, sůl /jedlá
sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, pepř

Platnost od 29.03.2019
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110 SALÁT ŠEVCOVSKÝ

111 SALÁT ŠEVCOVSKÝ

113 SALÁT ŠEVCOVSKÝ
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5°C

5°C

5°C

1 - trvanlivost výrobku, 2 - maximální teplota skladování

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby,
mléko a mléčné výrobky

Složení: Zelí sterilované 40%(zelí,voda,sůl,ocet, cukr, kyselina citrónová, výtažky koření,kmín, KONZERVANT E224 (OXID SIŘIČITÝ),
náhradní sladidlo E 954), gothajský salám (vepřové maso, hovězí maso, voda, sůl, extrakt koření, stabilizátory E450,E451, E250,
antioxidant E316, látky zvýrazňující chuť a vůni E621,E635, aroma,červené barvivo E 120, sušený česnek,kvasničné extrakty),
MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO,kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl,
koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný,maltodextrin), kečup (voda, rajčatový protlak, cukr, ocet,
modifikovaný škrob E1422, sůl, koření, konzervant benzoan sodný, sorban draselný), salám (kuřecí maso strojně oddělené, kuřecí
kůže,bramborový škrob, jedlá sůl s jódem, konzervant dusitan sodný, koření, stabilizátory: trifosforečnany, guma guar,
antioxidant erythorban sodný, dextróza), cibule, cukr moučka, HOŘČICE(voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet, cukr,sůl, konzervant
benzoan sodný, barvivo E160a, koření), sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, pepř

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby,
mléko a mléčné výrobky

Složení: Zelí sterilované 40%(zelí,voda,sůl,ocet, cukr, kyselina citrónová, výtažky koření,kmín, KONZERVANT E224 (OXID SIŘIČITÝ),
náhradní sladidlo E 954), gothajský salám (vepřové maso, hovězí maso, voda, sůl, extrakt koření, stabilizátory E450,E451, E250,
antioxidant E316, látky zvýrazňující chuť a vůni E621,E635, aroma,červené barvivo E 120, sušený česnek,kvasničné extrakty),
MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO,kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl,
koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný,maltodextrin), kečup (voda, rajčatový protlak, cukr, ocet,
modifikovaný škrob E1422, sůl, koření, konzervant benzoan sodný, sorban draselný), salám (kuřecí maso strojně oddělené, kuřecí
kůže,bramborový škrob, jedlá sůl s jódem, konzervant dusitan sodný, koření, stabilizátory: trifosforečnany, guma guar,
antioxidant erythorban sodný, dextróza), cibule, cukr moučka, HOŘČICE(voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet, cukr,sůl, konzervant
benzoan sodný, barvivo E160a, koření), sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, pepř

Výrobek může
obsahovat:pšenici, sezam,
sóju, ryby, mléko a mléčné
výrobky

Složení: Zelí sterilované 40%(zelí,voda,sůl,ocet, cukr, kyselina citrónová, výtažky koření,kmín, KONZERVANT E224 (OXID SIŘIČITÝ),
náhradní sladidlo E 954), gothajský salám (vepřové maso, hovězí maso, voda, sůl, extrakt koření, stabilizátory E450,E451, E250,
antioxidant E316, látky zvýrazňující chuť a vůni E621,E635, aroma,červené barvivo E 120, sušený česnek,kvasničné extrakty),
MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO,kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl,
koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný,maltodextrin), kečup (voda, rajčatový protlak, cukr, ocet,
modifikovaný škrob E1422, sůl, koření, konzervant benzoan sodný, sorban draselný), salám (kuřecí maso strojně oddělené, kuřecí
kůže,bramborový škrob, jedlá sůl s jódem, konzervant dusitan sodný, koření, stabilizátory: trifosforečnany, guma guar,
antioxidant erythorban sodný, dextróza), cibule, cukr moučka, HOŘČICE(voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet, cukr,sůl, konzervant
benzoan sodný, barvivo E160a, koření), sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, pepř

Platnost od 29.03.2019
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5°C

5°C

5°C

1 - trvanlivost výrobku, 2 - maximální teplota skladování

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby,
mléko a mléčné výrobky

Složení: šunka (vepřové maso,voda,bramborový škrob,sůl, modifikovaný bramborový škrob E1442, zahušťovadla E407, E415,
dextróza, stabilizátorE450,E451,E250,vepřová bílkovina, sůl E508, aroma,látka zvýrazňující chuť a vůni E621, E635,antioxidant
E316, extrakt koření, přírodní červené barvivo,červené barvivo, E 120), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK,
HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo:
modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant:
sorbát draselný, maltodextrin),okurky sterilované (okurky, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, náhradní sladidlo E954), hrášek
sterilovaný (hrášek, sůl, přírodní aroma), cibule, HOŘČICE (voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet,cukr,sůl, konzervant benzoan sodný,
barvivo E160a, koření), cukr moučka, sůl/jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, pepř

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby,
mléko a mléčné výrobky

Složení: šunka (vepřové maso,voda,bramborový škrob,sůl, modifikovaný bramborový škrob E1442, zahušťovadla E407, E415,
dextróza, stabilizátorE450,E451,E250,vepřová bílkovina, sůl E508, aroma,látka zvýrazňující chuť a vůni E621, E635,antioxidant
E316, extrakt koření, přírodní červené barvivo,červené barvivo, E 120), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK,
HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo:
modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant:
sorbát draselný, maltodextrin),okurky sterilované (okurky, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, náhradní sladidlo E954), hrášek
sterilovaný (hrášek, sůl, přírodní aroma), cibule, HOŘČICE (voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet,cukr,sůl, konzervant benzoan sodný,
barvivo E160a, koření), cukr moučka, sůl/jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, pepř

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby,
mléko a mléčné výrobky

Složení: šunka (vepřové maso,voda,bramborový škrob,sůl, modifikovaný bramborový škrob E1442, zahušťovadla E407, E415,
dextróza, stabilizátorE450,E451,E250,vepřová bílkovina, sůl E508, aroma,látka zvýrazňující chuť a vůni E621, E635,antioxidant
E316, extrakt koření, přírodní červené barvivo,červené barvivo, E 120), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK,
HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo:
modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant:
sorbát draselný, maltodextrin),okurky sterilované (okurky, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, náhradní sladidlo E954), hrášek
sterilovaný (hrášek, sůl, přírodní aroma), cibule, HOŘČICE (voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet,cukr,sůl, konzervant benzoan sodný,
barvivo E160a, koření), cukr moučka, sůl/jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, pepř

Platnost od 29.03.2019
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130 SALÁT PAŘÍŽSKÝ

131 SALÁT PAŘÍŽSKÝ

132 SALÁT PAŘÍŽSKÝ
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5°C

5°C

1 - trvanlivost výrobku, 2 - maximální teplota skladování

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby,
mléko a mléčné výrobky

Složení: gothajský salám (vepřové maso, hovězí maso,voda,sůl, extrakt koření, stabilizátory E450, E451, E250, antioxidant
E316,látky zvýrazňující chuť a vůni E621,E635,aroma,červené barvivo E 120, sušený česnek, kvasničné extrakty), okurky
sterilované (okurky, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, náhradní sladidlo E954), MAJONÉZA (řepkový olej, voda,
VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr,
zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová,konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), salám (kuřecí maso strojně oddělené, kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá
sůl s jódem, konzervant dusitan sodný, koření, stabilizátory: trifosforečnany, guma guar,antioxidant erythorban sodný, dextróza),
hrášek sterilovaný (hrášek, sůl, přírodní aroma), cibule, HOŘČICE (voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet, cukr,sůl, konzervant benzoan
sodný, barvivo E160a, koření), cukr moučka, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, pepř

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby,
mléko a mléčné výrobky

Složení: gothajský salám (vepřové maso, hovězí maso,voda,sůl, extrakt koření, stabilizátory E450, E451, E250, antioxidant
E316,látky zvýrazňující chuť a vůni E621,E635,aroma,červené barvivo E 120, sušený česnek, kvasničné extrakty), okurky
sterilované (okurky, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, náhradní sladidlo E954), MAJONÉZA (řepkový olej, voda,
VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr,
zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová,konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), salám (kuřecí maso strojně oddělené, kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá
sůl s jódem, konzervant dusitan sodný, koření, stabilizátory: trifosforečnany, guma guar,antioxidant erythorban sodný, dextróza),
hrášek sterilovaný (hrášek, sůl, přírodní aroma), cibule, HOŘČICE (voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet, cukr,sůl, konzervant benzoan
sodný, barvivo E160a, koření), cukr moučka, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, pepř

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby,
mléko a mléčné výrobky

Složení: gothajský salám (vepřové maso, hovězí maso,voda,sůl, extrakt koření, stabilizátory E450, E451, E250, antioxidant
E316,látky zvýrazňující chuť a vůni E621,E635,aroma,červené barvivo E 120, sušený česnek, kvasničné extrakty), okurky
sterilované (okurky, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, náhradní sladidlo E954), MAJONÉZA (řepkový olej, voda,
VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr,
zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová,konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), salám (kuřecí maso strojně oddělené, kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá
sůl s jódem, konzervant dusitan sodný, koření, stabilizátory: trifosforečnany, guma guar,antioxidant erythorban sodný, dextróza),
hrášek sterilovaný (hrášek, sůl, přírodní aroma), cibule, HOŘČICE (voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet, cukr,sůl, konzervant benzoan
sodný, barvivo E160a, koření), cukr moučka, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, pepř

Platnost od 29.03.2019
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133 SALÁT PAŘÍŽSKÝ
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151 SALÁT RYBÍ

500g

B
a
l
e
n
ý

1000g

B
a
l
e
n
ý

150g

B
a
l
e
n
ý

1000g

B
a
l
e
n
ý

150g

B
a
l
e
n
ý

3 dny

3 dny

3 dny

3 dny

3 dny

2

0

0

0

0

0

5°C

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby,
mléko a mléčné výrobky

Složení: gothajský salám (vepřové maso, hovězí maso,voda,sůl, extrakt koření, stabilizátory E450, E451, E250, antioxidant
E316,látky zvýrazňující chuť a vůni E621,E635,aroma,červené barvivo E 120, sušený česnek, kvasničné extrakty), okurky
sterilované (okurky, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, náhradní sladidlo E954), MAJONÉZA (řepkový olej, voda,
VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr,
zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová,konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), salám (kuřecí maso strojně oddělené, kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá
sůl s jódem, konzervant dusitan sodný, koření, stabilizátory: trifosforečnany, guma guar,antioxidant erythorban sodný, dextróza),
hrášek sterilovaný (hrášek, sůl, přírodní aroma), cibule, HOŘČICE (voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet, cukr,sůl, konzervant benzoan
sodný, barvivo E160a, koření), cukr moučka, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, pepř

5°C

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, vejce,
ryby

Složení: SÝR (MLÉKO, jedlá sůl, MLÉKÁRENSKÉ KULTURY), feferonky sterilované 14% (feferony, voda, cukr, sůl, ocet, výtažky
koření, sladidlo E954),paprika červená sterilovaná (paprika, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, náhradní sladidlo E954), cibule,okurky
sterilované (okurky,cukr, sůl, ocet, výtažky koření, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, náhradní sladidlo E954),hrášek sterilovaný (hrášek, sůl,
přírodní aroma), olej rostlinný, cukr moučka, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný,protispékavá látka E535/, worcester (přírodní
víno,švestková povidla, směs koření, barvivo(E150d), sušený rajčatový protlak,aromata,chili extrakt, česnekový extrakt), pepř

5°C

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, vejce,
ryby

Složení: SÝR (MLÉKO, jedlá sůl, MLÉKÁRENSKÉ KULTURY), feferonky sterilované 14% (feferony, voda, cukr, sůl, ocet, výtažky
koření, sladidlo E954),paprika červená sterilovaná (paprika, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, náhradní sladidlo E954), cibule,okurky
sterilované (okurky,cukr, sůl, ocet, výtažky koření, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, náhradní sladidlo E954),hrášek sterilovaný (hrášek, sůl,
přírodní aroma), olej rostlinný, cukr moučka, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný,protispékavá látka E535/, worcester (přírodní
víno,švestková povidla, směs koření, barvivo(E150d), sušený rajčatový protlak,aromata,chili extrakt, česnekový extrakt), pepř

5°C

Složení: ZAVINÁČE 40% (MARINOVANÉ SLEĎOVÉ FILETY (CLUPEA HARENGUS),marinovaná cibule,pitná voda, sterilovaná mrkev,
ocet kvasný lihový, jedlá sůl,sladidlo:sacharin, koření,konzervant: benzoát sodný), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ
Výrobek může obsahovat:
ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření),kvasný ocet lihový, cukr,
pšenici, sezam, sóju, mléko a
zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan, regulátor kyselosti:kyselina
mléčné výrobky
citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), sterilovaná zelenina (okurky, mrkev, cuketa, hrášek, cukr, ocet, sůl),
cibule, cukr moučka, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, pepř, agar

5°C

Složení: ZAVINÁČE 40% (MARINOVANÉ SLEĎOVÉ FILETY (CLUPEA HARENGUS),marinovaná cibule,pitná voda, sterilovaná mrkev,
ocet kvasný lihový, jedlá sůl,sladidlo:sacharin, koření,konzervant: benzoát sodný), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ
Výrobek může obsahovat:
ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření),kvasný ocet lihový, cukr,
pšenici, sezam, sóju, mléko a
zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan, regulátor kyselosti:kyselina
mléčné výrobky
citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), sterilovaná zelenina (okurky, mrkev, cuketa, hrášek, cukr, ocet, sůl),
cibule, cukr moučka, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, pepř, agar

1 - trvanlivost výrobku, 2 - maximální teplota skladování
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1 - trvanlivost výrobku, 2 - maximální teplota skladování

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby,
mléko a mléčné výrobky

Složení: brambory (brambory, ANTIOXIDAČNÍ LÁTKA (E223)), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE
(voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný
škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan,regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát
draselný, maltodextrin), hrášek sterilovaný (hrášek,sůl,přírodní aroma), cibule,HOŘČICE (voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet,
cukr,sůl, konzervant benzoan sodný, barvivo E160a, koření), mrkev sterilovaná (mrkev, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, náhradní
sladidlo E954 kyselina citrónová),okurky sterilované (okurky, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO,náhradní
sladidlo E954),cukr moučka, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, pepř

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby,
mléko a mléčné výrobky

Složení: brambory (brambory, ANTIOXIDAČNÍ LÁTKA (E223)), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE
(voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný
škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan,regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát
draselný, maltodextrin), hrášek sterilovaný (hrášek,sůl,přírodní aroma), cibule,HOŘČICE (voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet,
cukr,sůl, konzervant benzoan sodný, barvivo E160a, koření), mrkev sterilovaná (mrkev, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, náhradní
sladidlo E954 kyselina citrónová),okurky sterilované (okurky, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO,náhradní
sladidlo E954),cukr moučka, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, pepř

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby,
mléko a mléčné výrobky

Složení: MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá
sůl, koření), kvasný ocet lihový,cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant:sorbát draselný, maltodextrin), sterilovaná zelenina
(okurky,mrkev,cuketa,hrášek,cukr, ocet, sůl), gothajský salám (vepřové maso, hovězí maso, voda,sůl, extrakt koření, stabilizátory
E450,E451, E250, antioxidant E316, látky zvýrazňující chuť a vůni E621, E635, aroma, červené barvivo E 120, sušený česnek,
kvasničné extrakty),kukuřice sterilovaná (cukrová kukuřice, cukr, sůl), paprika červená sterilovaná (paprika, cukr, sůl, ocet
,výtažky koření, náhradní sladidlo E954), HOŘČICE (voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet, cukr,sůl,konzervant benzoan sodný, barvivo
E160a, koření), cukr moučka, feferonky sterilované 14% (feferony, voda, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, sladidlo E954), sůl /jedlá
sůl, jodičnan draselný,protispékavá látka E535/, worcester (přírodní víno, švestková povidla,směs koření,barvivo (E150d),sušený
rajčatový protlak,aromata,chili extrakt,česnekový extrakt), pepř
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1 - trvanlivost výrobku, 2 - maximální teplota skladování

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby,
mléko a mléčné výrobky

Složení: MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá
sůl, koření), kvasný ocet lihový,cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant:sorbát draselný, maltodextrin), sterilovaná zelenina
(okurky,mrkev,cuketa,hrášek,cukr, ocet, sůl), gothajský salám (vepřové maso, hovězí maso, voda,sůl, extrakt koření, stabilizátory
E450,E451, E250, antioxidant E316, látky zvýrazňující chuť a vůni E621, E635, aroma, červené barvivo E 120, sušený česnek,
kvasničné extrakty),kukuřice sterilovaná (cukrová kukuřice, cukr, sůl), paprika červená sterilovaná (paprika, cukr, sůl, ocet
,výtažky koření, náhradní sladidlo E954), HOŘČICE (voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet, cukr,sůl,konzervant benzoan sodný, barvivo
E160a, koření), cukr moučka, feferonky sterilované 14% (feferony, voda, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, sladidlo E954), sůl /jedlá
sůl, jodičnan draselný,protispékavá látka E535/, worcester (přírodní víno, švestková povidla,směs koření,barvivo (E150d),sušený
rajčatový protlak,aromata,chili extrakt,česnekový extrakt), pepř

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby

Složení: CELER sterilovaný 40% (CELER, voda, ocet, cukr, sůl, sladidlo E954, regulátor kyselosti E330, výtažky koření,
ANTIOXIDANT E224), SÝR (MLÉKO, čisté mléčné kultury, syřidlo), pórek,MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK,
HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření),kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo:
modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,konzervant:
sorbát draselný, maltodextrin), cukr, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/0

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby

Složení: CELER sterilovaný 40% (CELER, voda, ocet, cukr, sůl, sladidlo E954, regulátor kyselosti E330, výtažky koření,
ANTIOXIDANT E224), SÝR (MLÉKO, čisté mléčné kultury, syřidlo), pórek,MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK,
HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření),kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo:
modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,konzervant:
sorbát draselný, maltodextrin), cukr, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/0

Výrobek může obsahovat:
sóju, ryby

Složení: slanina anglická (vepřový bok 78%, stabilizátory E250,E451,E500, zahušťovadlo E407a, E415, dextróza, zvýrazňovač chuti
E 621, E635, antioxidant E316,přírodní aroma, barvivo povrchu karamel.), CEREÁLNÍ BAGETA (PŠENIČNÁ MOUKA,ŽITNÁ
MOUKA,cereální směs /slunečnice loupaná, tykev, PŠENIČNÉ KLÍČKY, JEČNÝ SLADOVÝ EXTRAKT, PŠENIČNÁ BÍLKOVINA,
stabilizátor (E412), SLADOVÁ MOUKA pšeničná,dextróza, SUŠENÁ SYROVÁTKA,hrachové otruby,emulgátor (E472e), regulátor
kyselosti(E270, E263), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA,látka zlepšující mouku(E300), enzymy/, droždí,SEZAM (2%),len(2%),sůl /jedlá sůl,
jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, olej rostlinný (řepkový)),MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK,
HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo:
modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar,guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant:
sorbát draselný, maltodextrin), okurka, okurky sterilované (okurky, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, náhradní
sladidlo E954), kečup(voda, rajčatový protlak, cukr, ocet, modifikovaný škrob E1422, sůl, koření, konzervant benzoan sodný,
sorban draselný), paprika, pórek, cibule,feferonky sterilované (feferony, voda, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, sladidlo E954),cukr,
sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/
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1 - trvanlivost výrobku, 2 - maximální teplota skladování

Výrobek může obsahovat:
sóju, ryby

Složení: CEREÁLNÍ BAGETA (PŠENIČNÁ MOUKA,ŽITNÁ MOUKA,cereální směs /slunečnice loupaná, tykev, PŠENIČNÉ KLÍČKY,
JEČNÝ SLADOVÝ EXTRAKT, PŠENIČNÁ BÍLKOVINA, stabilizátor (E412), SLADOVÁ MOUKA PŠENIČNÁ, DEXTRÓZA, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, hrachové otruby, emulgátor (E472e), regulátor kyselosti(E270, E263), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA,látka zlepšující
mouku(E300), enzymy/, droždí,SEZAM,len,sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, olej
rostlinný(řepkový)),šunka 30% (vepřové maso,voda,bramborový škrob,sůl, modifikovaný bramborový škrob E1442, zahušťovadla
E407, E415, dextróza, stabilizátorE450,E451,E250,vepřová bílkovina, sůl E508, aroma,látka zvýrazňující chuť a vůni E621,E635,
antioxidant E316,extrakt kořVEJCE (sůl,směs přírodních kyselin a jejich solí, E270, E260, E325), MAJONÉZA (řepkový olej, voda,
VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr,
zahušťovadlo: modifikovaný škrob,jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), okurka, POMAZÁNKOVÉ MÁSLO (ZAKYSANÁ SMETANA, SUŠENÉ
MLÉKO,bramborový škrob, jedlá sůl), TAVENÝ SÝR /pitná voda, SÝRY, SUŠENÁ SYROVÁTKA, SUŠENÉ MLÉKO, stabilizátor
(modifikovaný kukuřičný škrob), SMETANA, MÁSLO, tavicí soli (E331), jedlá sůl)/, paprika, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný,
protispékavá látka E535/, petrželová nať

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby

Složení: MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá
sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), POMAZÁNKOVÉ MÁSLO (ZAKYSANÁ
SMETANA, SUŠENÉ MLÉKO, bramborový škrob, jedlá sůl), TAVENÝ SÝR /pitná voda, SÝRY, SUŠENÁ SYROVÁTKA, SUŠENÉ MLÉKO,
stabilizátor (modifikovaný kukuřičný škrob), SMETANA, MÁSLO, tavicí soli (E331), jedlá sůl)/, SÝR (MLÉKO,jedlá sůl,
MLÉKÁRENSKÉ KULTURY), česnek sušený 2%, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby

Složení: MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá
sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), POMAZÁNKOVÉ MÁSLO (ZAKYSANÁ
SMETANA, SUŠENÉ MLÉKO, bramborový škrob, jedlá sůl), TAVENÝ SÝR /pitná voda, SÝRY, SUŠENÁ SYROVÁTKA, SUŠENÉ MLÉKO,
stabilizátor (modifikovaný kukuřičný škrob), SMETANA, MÁSLO, tavicí soli (E331), jedlá sůl)/, šunkový salám 20% (vepřové maso,
voda, bramborový škrob, sůl, modifikovaný bramborový škrob E1442, zahušťovadlo E407, E415,dextróza, stabilizátor E450,
E451,E250, vepřová bílkovina, sůl E508, aroma,látka zvýrazňující chuť a vůni E621,E635, antioxidant E316, extrakt koření,přírodní
červené barvivo, červené barvivo E 120), slanina anglická 10% (vepřový bok 78%, stabilizátory E250,E451,E500,zahušťovadlo
E407a, E415, dextróza,zvýrazňovač chuti E 621, E635, antioxidant E316,přírodní aroma, barvivo povrchu karamel.), sůl /jedlá sůl,
jodičnan draselný, protispékavá látka E535/
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Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby

Složení: MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá
sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), POMAZÁNKOVÉ MÁSLO (ZAKYSANÁ
SMETANA, SUŠENÉ MLÉKO,bramborový škrob, jedlá sůl),SÝR (MLÉKO, sůl, sýrské kultury, syřidlo), kečup (voda, rajčatový protlak,
cukr, ocet, modifikovaný škrob E1422, sůl, koření, konzervant benzoan sodný, sorban draselný), paprika sterilovaná (paprika,
cukr, sůl, ocet, výtažky koření, náhradní sladidlo E954), feferonky sterilované (feferony, voda, cukr, sůl, ocet, výtažky koření,
sladidlo E954),sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, česnek sušený, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný,
protispékavá látka E535/

5°C

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby,
mléko

Složení: škvarky vepřové 40%, VEJCE (sůl,směs přírodních kyselin a jejich solí,E270, E260, E325), okurky sterilované (okurky, cukr,
sůl, ocet, výtažky koření, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, náhradní sladidlo E954), cibule, vepřové sádlo, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ
SEMENO, ocet, cukr, sůl, konzervant benzoan sodný, barvivo E160a, koření), sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka
E535/, pepř

Výrobek může obsahovat:
pšenici, sezam, sóju, ryby

Složení: POMAZÁNKOVÉ MÁSLO (ZAKYSANÁ SMETANA, SUŠENÉ MLÉKO,bramborový škrob, jedlá sůl), NIVA /40%/ (MLÉKO, jedlá
sůl, mlékárenská kultura, ušlechtilá plíseň Penicillium roqueforti),MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE
(voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový,cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný
škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, konzervant: sorbát
draselný, maltodextrin), MLÉKO

Výrobek může obsahovat:
sezam, vejce, hořčici, ryby

Složení: GRAHAMOVÝ ROHLÍK /PŠENIČNÁ MOUKA, voda, grahamová směs /PŠENIČNÁ MOUKA celozrnná, PRAŽENÁ JEČNÁ
SLADOVÁ MOUKA, PŠENIČNÝ LEPEK, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, regulátor kyselosti /E262, E516, E263/, emulgátor /E 471,E 322/,
kyselina /E 330, E 270/, sůl, SUŠENÁ SYROVÁTKA, SOJOVÁ MOUKA, cukr, látka zlepšující mouku (E300)/, droždí, vepřové sádlo,
sůl /jedlá sůl, jodičnandraselný, protispékavá látka E535/, přípravek zlepšující mouku /ŽITNÁ MOUKA, emulgátor (E472e, E481),
glukóza, látka zlepšující mouku (E300, E920), regulátor kyselosti (E341i)//, šunka (vepřové maso, bramborový škrob,
modifikovaný bramborový škrob E1442, zahušťovadla E407,E415, dextróza,stabilizátor E450, E451, E250, vepřová bílkovina, sůl
E508, aroma, látka zvýrazňující chuť a vůni E621,E635, antioxidant E316, extrakt koření, přírodní červené barvivo, červené
barvivo, E 120),TAVENÝ SÝR /pitná voda, SÝRY, SUŠENÁ SYROVÁTKA, SUŠENÉ MLÉKO, stabilizátor (modifikovaný kukuřičný
škrob), SMETANA, MÁSLO, tavicí soli (E331), jedlá sůl)/, čínské zelí, paprika. okurka

5°C

5°C

1 - trvanlivost výrobku, 2 - maximální teplota skladování
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1

800 OBLOŽENÝ TALÍŘ

BRAMBOROVÝ SALÁT
900 200g A KUŘECÍ ŘÍZEK
140g

901

BRAMBORY 200g A
KUŘECÍ ŘÍZEK 140g

660g

B
a
l
e
n
ý

2 dny

2

0

5°C

Složení: HERMELÍN (MLÉKO, čistá mlékařská kultura, Penicillium candidum), hlávkový salát, poličan, uherák (vepřové maso,
hovězí maso, sádlo,jedlá sůl,směs koření,cukr,stabilizátor E 250, antioxidant E 300), chorizo (koření, česnek,stabilizátor E451,
látky zvýr.chuť a vůni E 621, antioxidant E316, E331, dextróza, SÓJOVÁ BÍLKOVINA, barvivo E124, startovací kultura), uzený bok
(hroznový cukr,směs koření, antioxidant E 301),uzený přírodní polotvrdý SÝR,šunka (bramborový škrob, modifikovaný
Výrobek může obsahovat:
bramborový škrob E1442, zahušťovadla E407, E415,stabilizátorE450, vepřová bílkovina, sůl E508, aroma, látka zvýrazňující chuť a
pšenici, sezam, vejce, hořčici,
vůni E635,extrakt koření,přírodní červené barvivo,červené barvivo, E 120), slanina anglická (vepřový bok, stabilizátory E500,
ryby
zahušťovadlo E407,dextróza,přírodní aroma,barvivo povrchu karamel), SÝR (MLÉKO, sůl, ČISTÉ MLÉČNÉ KULTURY,
syřidlo),kladenská pečeně (vepřové maso, voda, sůl, konzervant E 250,zahušťovadla E 1420, E 407a, xanthan, stabilizátor E 451, E
450, cukr, antioxidant E 316), paprika, okurka, klobása papriková (směs koření, laktóza, emulgátorE452,barvivo E160c,
stabilizátor barviva E250) „může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí“

B
a
l
e
n
ý

3 dny

0

5°C

Výrobek může obsahovat:
sezam, sóju, ryby, mléko a
mléčné výrobky

Složení: Smažený kuřecí prsní řízky 41% (kuřecí prsní řízky (67%), obalovací směs ( PŠENIČNÁ MOUKA, pitná voda, jedlá sůl,
droždí, extrakt koření, koření, řepkový olej, bramborový škrob, dextróza), tekutý kořenící přípravek (pitná voda,jedlá sůl, rýžový
škrob, koření), brambory (brambory, ANTIOXIDAČNÍ LÁTKA (E223)), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK,
HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo:
modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,konzervant:
sorbát draselný, maltodextrin), hrášek sterilovaný (hrášek,sůl,přírodní aroma), cibule, HOŘČICE (voda,HOŘČIČNÉ SEMENO,ocet,
cukr,sůl, konzervant benzoan sodný, barvivo E160a, koření),mrkev sterilovaná (mrkev, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, náhradní
sladidlo E954 kyselina citrónová), okurky sterilované (okurky, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, náhradní
sladidlo E954), cukr moučka, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, pepř
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3 dny

0

5°C

Výrobek může obsahovat:
sezam, sóju, vejce, hořčici,
ryby, mléko

Složení: brambory (brambory, ANTIOXIDAČNÍ LÁTKA (E223)), smažený kuřecí prsní řízky 41% (kuřecí prsní řízky (67%),obalovací
směs ( PŠENIČNÁ MOUKA, pitná voda, jedlá sůl, droždí, extrakt koření, koření, řepkový olej,bramborový škrob, dextróza), tekutý
kořenící přípravek (pitná voda, jedlá sůl, rýžový škrob, koření), MÁSLO, petrželová nať

1 - trvanlivost výrobku, 2 - maximální teplota skladování
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0029
JEDNOHUBKY SMĚS
a

0029
JEDNOHUBKY SMĚS
b

0

0
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1 den

1 den

2

0

0

5°C

5°C

1 - trvanlivost výrobku, 2 - maximální teplota skladování

Výrobek může obsahovat:
sezam, ryby

Složení: GRAHAMOVÝ ROHLÍK /PŠENIČNÁ MOUKA, voda, grahamová směs /PŠENIČNÁ MOUKA celozrnná, PRAŽENÁ JEČNÁ
SLADOVÁ MOUKA, PŠENIČNÝ LEPEK, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, regulátor kyselosti / E262, E516, E263/, emulgátor /E 471,E 322/,
kyselina /E 330, E 270/, sůl, SUŠENÁ SYROVÁTKA, SOJOVÁ MOUKA, cukr, látka zlepšující mouku (E300)/, droždí, vepřové sádlo,
sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, přípravek zlepšující mouku /ŽITNÁ MOUKA, emulgátor (E472e, E481),
glukóza, látka zlepšující mouku (E300, E920), regulátor kyselosti (E341i)//, vysočanský salám (vepřové maso, hovězí maso, sůl,
koření,extrakt koření, dextróza, antioxidant E316, látky zvýrazňující chuť a vůni E621, E635, červené barvivo E120), paprika,
POMAZÁNKOVÉ MÁSLO (ZAKYSANÁ SMETANA, SUŠENÉ MLÉKO, bramborový škrob, jedlá sůl), šunka (vepřové maso,
bramborový škrob, modifikovaný bramborový škrob E1442, zahušťovadla E407,E415, dextróza, stabilizátor E450, E451, E250,
vepřová bílkovina, sůl E508, aroma,látka zvýrazňující chuť a vůni E621,E635, antioxidant E316, extrakt koření, přírodní červené
barvivo, červené barvivo, E 120), SÝR (MLÉKO, sůl, čisté mléčné kultury,syřidlo), okurka,0

rostlinný tuk (rostlinný olej (palmový), rostlinný olej (kokosový), rostlinný olej (řepkový),voda, acidofilní ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO,
emulgátory E322 (slunečnice), E471,aroma, konzervant E202, antioxidanty E304,E306, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a,
vitamin A), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÉSEMÍNKO, kvasný ocet lihový, cukr,
jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a
xanthan, regulátor kyselosti: kyselinacitrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin), slanina anglická (vepřový bok,
0
stabilizátory E500, zahušťovadlo E407, dextróza, přírodní aroma, barvivo povrchukaramel), pórek, šunkový salám (vepřové
maso, bramborový škrob, modifikovaný bramborový škrob E1442, zahušťovadlo E407, E415, dextróza, stabilizátorE450, E451,
E250,vepřová bílkovina, sůl E508, aroma, látka zvýrazňující chuť a vůni E621,E635, antioxidant E316, extrakt koření, přírodní
červené barvivo, červené barvivo E 120), SÝR (MLÉKO,jedlá sůl, MLÉKÁRENSKÉ KULTURY), česnek sušený, sůl /jedlá sůl, jodičnan
draselný, protispékavá látka E535/
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