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Třídění: název výrobku

Hmotnost: 180 g
Výrobek: 84190 Spotřebujte do 2 dní
BAGETA ANGLICKÁ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, voda, slanina anglická (vepřové maso, sůl, voda, škrob bramborový, E301, živočišná bílkovina,
cukr hroznový, SÓJA, stabilizátor: E250, E450, zahušťovadlo: E407, barvivo: E120), Dresing kečupový 12.7% (majonéza (voda,
olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414,
zahušťovadlo: E415, E412, E410), kečup (voda, rajčatový protlak, glukózo-fruktózový sirup, sůl, ocet, koření, zahušťovadlo:
E1422), paprika mletá, pepř mletý, chilli mleté), pekařská směs (ŽITNÁ TRHANKA, PŠENIČNÁ TRHANKA, OVESNÉ
VLOČKY, OVESNÁ MOUKA, ŽITO EXTRUDOVANÉ, PŠENIČNÉ KLÍČKY EXTRUDOVANÉ, SÓJOVÁ DRŤ, lněné
semeno, PŠENIČNÁ MOUKA, LEPEK, PRAŽENÝ JEČMEN, kmín, olej řepkový, koření: koriandr mletý), kozí rohy (feferony
beraní rohy, voda, ocet, cukr, náhradní sladidlo: E954), hlávkový salát, okurky sterilované (okurky, voda, ocet, cukr, sůl,
HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, cibule, koření), SEZAMOVÉ SEMENO, lněné semeno, pekařský přípravek (cukr, SLADOVÁ
MOUKA JEČNÁ, PŠENIČNÁ MOUKA, olej řepkový, enzymy, emulgátor: E471, E472e, látka zlepšující mouku: E300), olej
řepkový, droždí, sůl, olej na plechy (olej řepkový, zahušťovadlo: E903, emulgátor: E322 slunečnicový).
Alergeny ve výrobku:

hořčice, lepek, obiloviny, sezamové semeno, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, mléko

Hmotnost: 230 g
Výrobek: 84180 Spotřebujte do 2 dní
BAGETA Chlebíčková
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, BRAMBORY KOSTKY 1KG (brambory, konzervant: E223), voda, tatarská omáčka (voda, olej
řepkový, okurka, cibule, pažitka, aroma, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, koření, sůl, modifikovaný škrob: E1414,
zahušťovadlo: E417, E415, E412, konzervant: E202), šunka (vepřové maso, voda, sůl, dextroza, aroma, konzervant: E250,
stabilizátor: E450, E451, E452, zahušťovadlo: E407, E415, antioxidant: E316), okurky sterilované (okurky, voda, ocet, cukr, sůl,
HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, cibule, koření), vejce vařená (VEJCE, voda, sůl, regulátor kyselosti: E330), ZELENINA DO
VL.SALÁTU (okurky, hrášek, mrkev, CELER, voda, ocet, glukozový sirup, sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, konzervanty:
benzoan sodnodraselný), majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant: E202,
barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412, E410), kapie sterilovaná (paprika červená, voda, ocet,
cukr, sůl), MOUKA PŠENIČNÁ, salám turistický (vepřové maso, hovězí maso, voda, sůl, koření, živočišné proteiny, konzervant:
E250, stabilizátor: E451, E452, E450, modifikovaný škrob: E1420, želírující látka: E508, E407a, zahušťovadlo: E407, E415,
zvýrazňovač chuti: E621, barvivo: E120), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ SYROVÁTKA, SÓJOVÁ
MOUKA, emulgátor: E472e, E471, E322, látka zlepšující mouku: E300, konzervant: E282), olej řepkový, droždí, cukr, sůl, hořčice
plnotučná (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, ocet, cukr, sůl, koření, barvivo: kurkuma), ocet (ocet, voda, barvivo: E150c),
WORCESTER (voda, cukr, ocet, sůl, víno bílé, švestková povidla, koření, rajčatový protlak, aroma, barvivo: E150d), olej na plechy
(olej řepkový, zahušťovadlo: E903, emulgátor: E322 slunečnicový), pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

celer, E223, hořčice, mléko, obiloviny, oxid siřičitý, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina, sezamové semeno

Hmotnost: 180 g
Výrobek: 84120 Spotřebujte do 2 dní
BAGETA ŠUNKOVÁ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, šunka (vepřové maso, voda, sůl, dextroza, aroma, konzervant: E250, stabilizátor: E450, E451,
E452, zahušťovadlo: E407, E415, antioxidant: E316), voda, Dresing sýrový 12.9% (majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ
ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412,
E410), sýr tavený (MLÉKO, voda, SMETANA, TVAROH, tavící soli, želírující látka: E339, stabilizátor: E452, E450,
zahušťovadlo: E407), směs koření (směs koření, CELER), WORCESTER (voda, cukr, ocet, sůl, víno bílé, švestková povidla,
koření, rajčatový protlak, aroma, barvivo: E150d), sůl)), okurky, hlávkový salát, paprika, rajčata, MOUKA PŠENIČNÁ, pekařská
směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ SYROVÁTKA, SÓJOVÁ MOUKA, emulgátor: E472e, E471, E322, látka
zlepšující mouku: E300, konzervant: E282), olej řepkový, droždí, sůl, olej na plechy (olej řepkový, zahušťovadlo: E903, emulgátor:
E322 slunečnicový).
Alergeny ve výrobku:

celer, hořčice, mléko, obiloviny, oxid siřičitý, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina, sezamové semeno
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Hmotnost: 180 g
Výrobek: 84121 Spotřebujte do 2 dní
BAGETA ŠUNKOVÁ CELOZRNNÁ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, šunka (vepřové maso, voda, sůl, dextroza, aroma, konzervant: E250, stabilizátor: E450, E451,
E452, zahušťovadlo: E407, E415, antioxidant: E316), voda, Dresing sýrový 11.6% (majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ
ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412,
E410), sýr tavený (MLÉKO, voda, SMETANA, TVAROH, tavící soli, želírující látka: E339, stabilizátor: E452, E450,
zahušťovadlo: E407), směs koření (směs koření, CELER), WORCESTER (voda, cukr, ocet, sůl, víno bílé, švestková povidla,
koření, rajčatový protlak, aroma, barvivo: E150d), sůl)), okurky, pekařská směs (ŽITNÁ TRHANKA, PŠENIČNÁ TRHANKA,
OVESNÉ VLOČKY, OVESNÁ MOUKA, ŽITO EXTRUDOVANÉ, PŠENIČNÉ KLÍČKY EXTRUDOVANÉ, SÓJOVÁ
DRŤ, lněné semeno, PŠENIČNÁ MOUKA, LEPEK, PRAŽENÝ JEČMEN, kmín, olej řepkový, koření: koriandr mletý),
hlávkový salát, paprika, rajčata, SEZAMOVÉ SEMENO, lněné semeno, droždí, pekařský přípravek (cukr, SLADOVÁ MOUKA
JEČNÁ, PŠENIČNÁ MOUKA, olej řepkový, enzymy, emulgátor: E471, E472e, látka zlepšující mouku: E300), olej řepkový, sůl,
olej na plechy (olej řepkový, zahušťovadlo: E903, emulgátor: E322 slunečnicový).
Alergeny ve výrobku:

celer, hořčice, lepek, mléko, obiloviny, oxid siřičitý, sezamové semeno, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina

Hmotnost: 185 g
Výrobek: 84130 Spotřebujte do 2 dní
BAGETA SALÁMOVÁ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, voda, Dresing kečupový 13.9% (majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY,
cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412, E410), kečup
(voda, rajčatový protlak, glukózo-fruktózový sirup, sůl, ocet, koření, zahušťovadlo: E1422), paprika mletá, pepř mletý, chilli mleté),
salám Herkules (vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, sůl, koření, startovací kultura, cukr, dextroza, česnek sušený,
modifikovaný škrob: E1414, konzervant: E250, stabilizátor: E450, E451, zvýrazňovač chuti: E621, barvivo: E120, regulátor
kyselosti: E300, E575), okurky, hlávkový salát, paprika, rajčata, MOUKA PŠENIČNÁ, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ
MOUKA, SUŠENÁ SYROVÁTKA, SÓJOVÁ MOUKA, emulgátor: E472e, E471, E322, látka zlepšující mouku: E300,
konzervant: E282), olej řepkový, droždí, sůl, olej na plechy (olej řepkový, zahušťovadlo: E903, emulgátor: E322 slunečnicový).
Alergeny ve výrobku:

hořčice, mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, sezamové semeno

Hmotnost: 200 g
Výrobek: 84170 Spotřebujte do 2 dní
BAGETA SPECIÁL
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, voda, Dresing kečupový 12.4% (majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY,
cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412, E410), kečup
(voda, rajčatový protlak, glukózo-fruktózový sirup, sůl, ocet, koření, zahušťovadlo: E1422), paprika mletá, pepř mletý, chilli mleté),
okurky, sýr plátkový (MLÉKO, sůl, MLÉKARENSKÉ KULTURY, syřidla), šunka (vepřové maso, voda, sůl, dextroza, aroma,
konzervant: E250, stabilizátor: E450, E451, E452, zahušťovadlo: E407, E415, antioxidant: E316), vejce vařená (VEJCE, voda, sůl,
regulátor kyselosti: E330), hlávkový salát, rajčata, MOUKA PŠENIČNÁ, salám Herkules (vepřové maso, hovězí maso, vepřové
sádlo, sůl, koření, startovací kultura, cukr, dextroza, česnek sušený, modifikovaný škrob: E1414, konzervant: E250, stabilizátor:
E450, E451, zvýrazňovač chuti: E621, barvivo: E120, regulátor kyselosti: E300, E575), paprika, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ
MOUKA, SUŠENÁ SYROVÁTKA, SÓJOVÁ MOUKA, emulgátor: E472e, E471, E322, látka zlepšující mouku: E300,
konzervant: E282), olej řepkový, droždí, sůl, petrželová nať, olej na plechy (olej řepkový, zahušťovadlo: E903, emulgátor: E322
slunečnicový).
Alergeny ve výrobku:

hořčice, mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, sezamové semeno
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Hmotnost: 200 g
Výrobek: 84150 Spotřebujte do 2 dní
BAGETA SÝROVÁ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, voda, Dresing sýrový 10.9% (majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr,
HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412, E410), sýr tavený (
MLÉKO, voda, SMETANA, TVAROH, tavící soli, želírující látka: E339, stabilizátor: E452, E450, zahušťovadlo: E407), směs
koření (směs koření, CELER), WORCESTER (voda, cukr, ocet, sůl, víno bílé, švestková povidla, koření, rajčatový protlak, aroma,
barvivo: E150d), sůl)), sýr hermelín (MLÉKO, sůl, MLÉKARENSKÉ KULTURY, ušlechtilá plíseň), niva sýr (MLÉKO, sůl,
syřidla, plísňová kultura, MLÉKARENSKÉ KULTURY), sýr plátkový (MLÉKO, sůl, MLÉKARENSKÉ KULTURY, syřidla),
okurky, pekařská směs (ŽITNÁ TRHANKA, PŠENIČNÁ TRHANKA, OVESNÉ VLOČKY, OVESNÁ MOUKA, ŽITO
EXTRUDOVANÉ, PŠENIČNÉ KLÍČKY EXTRUDOVANÉ, SÓJOVÁ DRŤ, lněné semeno, PŠENIČNÁ MOUKA, LEPEK,
PRAŽENÝ JEČMEN, kmín, olej řepkový, koření: koriandr mletý), hlávkový salát, rajčata, paprika, lněné semeno, SEZAMOVÉ
SEMENO, olej řepkový, pekařský přípravek (cukr, SLADOVÁ MOUKA JEČNÁ, PŠENIČNÁ MOUKA, olej řepkový, enzymy,
emulgátor: E471, E472e, látka zlepšující mouku: E300), droždí, sůl, petrželová nať, olej na plechy (olej řepkový, zahušťovadlo:
E903, emulgátor: E322 slunečnicový).
Alergeny ve výrobku:

celer, hořčice, lepek, mléko, obiloviny, oxid siřičitý, sezamové semeno, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina

Hmotnost: 100 g
Výrobek: 84381 Spotřebujte do 2 dní
BRAMBORÁK S UZENINOU
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
teplé pokrmy
Složení: brambory, MOUKA PŠENIČNÁ, olej řepkový, GOTHAJSKÝ SALÁM (vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso,
vepřové kůže, voda, sůl, aroma, škrob bramborový, SÓJA, stabilizátor: E250, E450, E451, E452, zvýrazňovač chuti: E621,
regulátor kyselosti: E300, barvivo: E120), ČESNEK mraž. 1kg (česnek, voda), VEJCE, MLÉKO, sůl, majoránka, pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, hořčice, sezamové semeno

Hmotnost: 330 g
Výrobek: 84800 Spotřebujte do 1 dne
BRAMBOROVÁ polévka
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
teplé pokrmy
Složení: voda, BRAMBORY KOSTKY 1KG (brambory, konzervant: E223), zelenina mražená (mrkev, květák, pórek, kedlubna,
pastiňák, kapusta růžičková, CELER), žampiony, MOUKA PŠENIČNÁ, olej řepkový, cibule, přísada do jídla (sůl, cukr, mrkev,
pastiňák, česnek, petrželová nať, cibule, škrob kukuřičný, pepř mletý, vitamin B2, zvýrazňovač chuti: E621, E631, E627), sůl,
koření Klasik (BÍLKOVINNÝ HYDRALYZÁT, sůl), MASOX 1kg (sůl, cukr, škrob bramborový, aroma, palmový tuk, rajčatový
prášek, kvasničný extrakt, zvýrazňovač chuti: E621, regulátor kyselosti: E330), česnek čerstvý, majoránka, pepř mletý, kmín.
Alergeny ve výrobku:

celer, E223, obiloviny, sója

Může obsahovat stopy alergenů:

hořčice, lupina, mléko, sezamové semeno, vejce

Hmotnost: 1000 g Výrobek: 84791 Spotřebujte do 2 dní
BRAMBOROVÝ SALÁT 1kg
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
lahůdky
Složení: BRAMBORY KOSTKY 1KG (brambory, konzervant: E223), ZELENINA DO VL.SALÁTU (okurky, hrášek, mrkev,
CELER, voda, ocet, glukozový sirup, sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, konzervanty: benzoan sodnodraselný), majonéza (voda,
olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414,
zahušťovadlo: E415, E412, E410), vejce vařená (VEJCE, voda, sůl, regulátor kyselosti: E330), cukr, hořčice plnotučná (voda,
HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, ocet, cukr, sůl, koření, barvivo: kurkuma), sůl, ocet (ocet, voda, barvivo: E150c), WORCESTER (voda,
cukr, ocet, sůl, víno bílé, švestková povidla, koření, rajčatový protlak, aroma, barvivo: E150d), pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

celer, E223, hořčice, oxid siřičitý, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lepek, lupina, mléko, obiloviny, sezamové semeno, sója
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Hmotnost: 330 g
Výrobek: 84804 Spotřebujte do 1 dne
ČOČKOVÁ polévka
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
teplé pokrmy
Složení: voda, párky (vepřové maso, hovězí maso, sůl, voda, koření, dextroza, stabilizátor: E250, E451, E551, zvýrazňovač chuti:
E621, antioxidant: E316, regulátor kyselosti: E330, modifikovaný škrob: E1414), čočka, MOUKA PŠENIČNÁ, olej řepkový,
cibule, ČESNEK mraž. 1kg (česnek, voda), sůl, přísada do jídla (sůl, cukr, mrkev, pastiňák, česnek, petrželová nať, cibule, škrob
kukuřičný, pepř mletý, vitamin B2, zvýrazňovač chuti: E621, E631, E627), koření Klasik (BÍLKOVINNÝ HYDRALYZÁT, sůl),
MASOX 1kg (sůl, cukr, škrob bramborový, aroma, palmový tuk, rajčatový prášek, kvasničný extrakt, zvýrazňovač chuti: E621,
regulátor kyselosti: E330), majoránka, pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

obiloviny, sója

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, hořčice, lupina, mléko, sezamové semeno, vejce

Hmotnost: 140 g
Výrobek: 84300 Spotřebujte do 2 dní
CROISSANT ŠUNKA-SÝR
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, voda, majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, sůl,
konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412, E410), sýr plátkový (MLÉKO, sůl,
MLÉKARENSKÉ KULTURY, syřidla), margarin tažný (olej palmový, olej řepkový, olej slunečnicový, voda, sůl, aroma,
emulgátor: E322, E471, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta karoten), šunka (vepřové maso, voda, sůl, dextroza,
aroma, konzervant: E250, stabilizátor: E450, E451, E452, zahušťovadlo: E407, E415, antioxidant: E316), rajčata, okurky, pekařská
směs (PŠENIČNÁ MOUKA, slunečnicové semeno, kukuřičná mouka bobtnavá, sůl, olej palmový, cukr, koření, enzymy, látka
zlepšující mouku: E300), paprika, hlávkový salát, droždí, sýr tavený (MLÉKO, voda, SMETANA, TVAROH, tavící soli, želírující
látka: E339, stabilizátor: E452, E450, zahušťovadlo: E407), pekařský přípravek (cukr, SLADOVÁ MOUKA JEČNÁ, PŠENIČNÁ
MOUKA, olej řepkový, enzymy, emulgátor: E471, E472e, látka zlepšující mouku: E300), sůl, lesk na pečivo (MLÉČNÁ
BÍLKOVINA, olej řepkový, cukr, emulgátor: E322, regulátor kyselosti: E450, barvivo: E160a), směs koření (směs koření, CELER
), WORCESTER (voda, cukr, ocet, sůl, víno bílé, švestková povidla, koření, rajčatový protlak, aroma, barvivo: E150d).
Alergeny ve výrobku:

celer, hořčice, mléko, obiloviny, oxid siřičitý, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina, sezamové semeno

Hmotnost: 330 g
Výrobek: 84810 Spotřebujte do 1 dne
DRŠŤKOVÁ polévka
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
teplé pokrmy
Složení: voda, dršťky předvařené (dršťky, voda), cibule, MOUKA PŠENIČNÁ, olej řepkový, ČESNEK mraž. 1kg (česnek, voda),
paprika mletá, přísada do jídla (sůl, cukr, mrkev, pastiňák, česnek, petrželová nať, cibule, škrob kukuřičný, pepř mletý, vitamin B2,
zvýrazňovač chuti: E621, E631, E627), koření Klasik (BÍLKOVINNÝ HYDRALYZÁT, sůl), sůl, MASOX 1kg (sůl, cukr, škrob
bramborový, aroma, palmový tuk, rajčatový prášek, kvasničný extrakt, zvýrazňovač chuti: E621, regulátor kyselosti: E330), kmín,
majoránka, pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

obiloviny, sója

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, hořčice, lupina, mléko, sezamové semeno, vejce

Hmotnost: 330 g
Výrobek: 84816 Spotřebujte do 1 dne
FAZOLOVÁ polévka
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
teplé pokrmy
Složení: voda, fazole, párky (vepřové maso, hovězí maso, sůl, voda, koření, dextroza, stabilizátor: E250, E451, E551, zvýrazňovač
chuti: E621, antioxidant: E316, regulátor kyselosti: E330, modifikovaný škrob: E1414), MOUKA PŠENIČNÁ, zelenina mražená
(mrkev, květák, pórek, kedlubna, pastiňák, kapusta růžičková, CELER), olej řepkový, cibule, paprika mletá, koření Klasik (
BÍLKOVINNÝ HYDRALYZÁT, sůl), přísada do jídla (sůl, cukr, mrkev, pastiňák, česnek, petrželová nať, cibule, škrob
kukuřičný, pepř mletý, vitamin B2, zvýrazňovač chuti: E621, E631, E627), česnek čerstvý, MASOX 1kg (sůl, cukr, škrob
bramborový, aroma, palmový tuk, rajčatový prášek, kvasničný extrakt, zvýrazňovač chuti: E621, regulátor kyselosti: E330), sůl.
Alergeny ve výrobku:

celer, obiloviny, sója

Může obsahovat stopy alergenů:

hořčice, lupina, mléko, sezamové semeno, vejce
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Hmotnost: 1000 g Výrobek: 84751 Spotřebujte do 2 dní
FEFERONOVÝ SALÁT 1kg
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: sýr plátkový (MLÉKO, sůl, MLÉKARENSKÉ KULTURY, syřidla), cibule, PAPRIKOVÝ SALÁT (paprika, cibule,
okurky, voda, ocet, cukr, sůl, koření, náhradní sladidlo: E954, regulátor kyselosti: E330), olej řepkový, hrášek sterilizovaný (hrách,
voda, cukr, sůl), kapie sterilovaná (paprika červená, voda, ocet, cukr, sůl), FEFERONY KONZ. (feferony, voda, sůl, ocet), okurky
sterilované (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, cibule, koření), cukr, sůl, WORCESTER (voda, cukr, ocet, sůl,
víno bílé, švestková povidla, koření, rajčatový protlak, aroma, barvivo: E150d), pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

hořčice, mléko, oxid siřičitý

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, lupina, obiloviny, sezamové semeno, sója, vejce

Hmotnost: 330 g
Výrobek: 84812 Spotřebujte do 1 dne
FRANKFURTSKÁ polévka
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
teplé pokrmy
Složení: voda, BRAMBORY KOSTKY 1KG (brambory, konzervant: E223), párky (vepřové maso, hovězí maso, sůl, voda, koření,
dextroza, stabilizátor: E250, E451, E551, zvýrazňovač chuti: E621, antioxidant: E316, regulátor kyselosti: E330, modifikovaný
škrob: E1414), cibule, olej řepkový, MOUKA PŠENIČNÁ, sůl, paprika mletá, přísada do jídla (sůl, cukr, mrkev, pastiňák, česnek,
petrželová nať, cibule, škrob kukuřičný, pepř mletý, vitamin B2, zvýrazňovač chuti: E621, E631, E627), koření Klasik (
BÍLKOVINNÝ HYDRALYZÁT, sůl), MASOX 1kg (sůl, cukr, škrob bramborový, aroma, palmový tuk, rajčatový prášek,
kvasničný extrakt, zvýrazňovač chuti: E621, regulátor kyselosti: E330), česnek čerstvý, petrželová nať, pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

E223, obiloviny, sója

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, hořčice, lupina, mléko, sezamové semeno, vejce

Hmotnost: 260 g
Výrobek: 84930 Spotřebujte do 1 dne
GULÁŠ 260g
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
teplé pokrmy
Složení: voda, vepřové maso, BRAMBORY KOSTKY 1KG (brambory, konzervant: E223), SALÁM VÝROBNÍ (drůbeží maso
strojně dělené, kuřecí kůže, voda, škrob bramborový, sůl, protispékavá látka: E450, stabilizátor: E250, E451, zvýrazňovač chuti:
E635, E621, kypřící látka: E500), cibule, kapie sterilovaná (paprika červená, voda, ocet, cukr, sůl), olej řepkový, paprika mletá, sůl,
MOUKA PŠENIČNÁ, česnek čerstvý, kmín, majoránka, pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

E223, obiloviny

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, mléko, sezamové semeno, vejce

Hmotnost: 330 g
Výrobek: 84814 Spotřebujte do 1 dne
GULÁŠOVÁ polévka
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
teplé pokrmy
Složení: voda, BRAMBORY KOSTKY 1KG (brambory, konzervant: E223), hovězí maso, ČESNEK mraž. 1kg (česnek, voda),
cibule, MOUKA PŠENIČNÁ, olej řepkový, paprika mletá, přísada do jídla (sůl, cukr, mrkev, pastiňák, česnek, petrželová nať,
cibule, škrob kukuřičný, pepř mletý, vitamin B2, zvýrazňovač chuti: E621, E631, E627), sůl, koření Klasik (BÍLKOVINNÝ
HYDRALYZÁT, sůl), MASOX 1kg (sůl, cukr, škrob bramborový, aroma, palmový tuk, rajčatový prášek, kvasničný extrakt,
zvýrazňovač chuti: E621, regulátor kyselosti: E330), pepř mletý, kmín, majoránka.
Alergeny ve výrobku:

E223, obiloviny, sója

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, hořčice, lupina, mléko, sezamové semeno, vejce

Hmotnost: 90 g
Výrobek: 84070 Spotřebujte do 2 dní
CHLEBÍČEK LETNÍ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, rostlinné máslo (rostlinný tuk palmový, olej řepkový, sůl, voda, emulgátor: E471, lecitin
slunečnicový, konzervant: E200, regulátor kyselosti: E330, barvivo: E160a), niva sýr (MLÉKO, sůl, syřidla, plísňová kultura,
MLÉKARENSKÉ KULTURY), voda, okurky, rajčata, vejce vařená (VEJCE, voda, sůl, regulátor kyselosti: E330), majonéza
(voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob:
E1414, zahušťovadlo: E415, E412, E410), olej řepkový, petrželová nať, droždí, sůl, pekařský přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA,
JEČNÝ SLAD, enzymy (hydrolasy, oxidoreduktasy), regulátor kyselosti: E262, E263, zahušťovadlo: E412, emulgátor: E471, látka
zlepšující mouku: E300).
Alergeny ve výrobku:

hořčice, mléko, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, ořechy, sezamové semeno, sója
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Hmotnost: 90 g
Výrobek: 84060 Spotřebujte do 2 dní
CHLEBÍČEK MIX
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 5°C
lahůdky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, voda, šunka (vepřové maso, voda, sůl, dextroza, aroma, konzervant: E250, stabilizátor: E450,
E451, E452, zahušťovadlo: E407, E415, antioxidant: E316), salám Herkules (vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, sůl,
koření, startovací kultura, cukr, dextroza, česnek sušený, modifikovaný škrob: E1414, konzervant: E250, stabilizátor: E450, E451,
zvýrazňovač chuti: E621, barvivo: E120, regulátor kyselosti: E300, E575), okurky sterilované (okurky, voda, ocet, cukr, sůl,
HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, cibule, koření), BRAMBORY KOSTKY 1KG (brambory, konzervant: E223), vejce vařená (VEJCE,
voda, sůl, regulátor kyselosti: E330), ZELENINA DO VL.SALÁTU (okurky, hrášek, mrkev, CELER, voda, ocet, glukozový sirup,
sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, konzervanty: benzoan sodnodraselný), majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ
ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412,
E410), kapie sterilovaná (paprika červená, voda, ocet, cukr, sůl), olej řepkový, droždí, sůl, pekařský přípravek (PŠENIČNÁ
MOUKA, JEČNÝ SLAD, enzymy (hydrolasy, oxidoreduktasy), regulátor kyselosti: E262, E263, zahušťovadlo: E412, emulgátor:
E471, látka zlepšující mouku: E300), cukr, hořčice plnotučná (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, ocet, cukr, sůl, koření, barvivo:
kurkuma), ocet (ocet, voda, barvivo: E150c), WORCESTER (voda, cukr, ocet, sůl, víno bílé, švestková povidla, koření, rajčatový
protlak, aroma, barvivo: E150d), pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

celer, E223, hořčice, obiloviny, oxid siřičitý, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina, mléko, ořechy, sezamové semeno, sója

Hmotnost: 90 g
Výrobek: 84050 Spotřebujte do 2 dní
CHLEBÍČEK S CIKÁNSKOU peč.
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, debrecínka (vepřové maso, voda, sůl, cukr, želírující látka: E407a, stabilizátor: E451, E450,
antioxidant: E316, barvivo: E160b), voda, okurky sterilované (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, cibule,
koření), BRAMBORY KOSTKY 1KG (brambory, konzervant: E223), vejce vařená (VEJCE, voda, sůl, regulátor kyselosti: E330),
ZELENINA DO VL.SALÁTU (okurky, hrášek, mrkev, CELER, voda, ocet, glukozový sirup, sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý,
konzervanty: benzoan sodnodraselný), majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, sůl,
konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412, E410), kapie sterilovaná (paprika
červená, voda, ocet, cukr, sůl), olej řepkový, droždí, sůl, pekařský přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÝ SLAD, enzymy
(hydrolasy, oxidoreduktasy), regulátor kyselosti: E262, E263, zahušťovadlo: E412, emulgátor: E471, látka zlepšující mouku: E300),
cukr, petrželová nať, hořčice plnotučná (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, ocet, cukr, sůl, koření, barvivo: kurkuma), ocet (ocet,
voda, barvivo: E150c), WORCESTER (voda, cukr, ocet, sůl, víno bílé, švestková povidla, koření, rajčatový protlak, aroma, barvivo:
E150d), pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

celer, E223, hořčice, obiloviny, oxid siřičitý, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina, mléko, ořechy, sezamové semeno, sója

Hmotnost: 100 g
Výrobek: 84030 Spotřebujte do 2 dní
CHLEBÍČEK S RAJČATY
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: rajčata, MOUKA PŠENIČNÁ, voda, rostlinné máslo (rostlinný tuk palmový, olej řepkový, sůl, voda, emulgátor: E471,
lecitin slunečnicový, konzervant: E200, regulátor kyselosti: E330, barvivo: E160a), cibule, sýr balkánský (MLÉKO, sůl,
SMETANOVÁ KULTURA, voda), olej řepkový, droždí, sůl, pekařský přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÝ SLAD,
enzymy (hydrolasy, oxidoreduktasy), regulátor kyselosti: E262, E263, zahušťovadlo: E412, emulgátor: E471, látka zlepšující
mouku: E300), petrželová nať.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny

Může obsahovat stopy alergenů:

hořčice, ořechy, sezamové semeno, sója, vejce
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Hmotnost: 105 g
Výrobek: 84010 Spotřebujte do 2 dní
CHLEBÍČEK S VEJCI A HERKULESEM
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, vejce vařená (VEJCE, voda, sůl, regulátor kyselosti: E330), salám Herkules (vepřové maso,
hovězí maso, vepřové sádlo, sůl, koření, startovací kultura, cukr, dextroza, česnek sušený, modifikovaný škrob: E1414, konzervant:
E250, stabilizátor: E450, E451, zvýrazňovač chuti: E621, barvivo: E120, regulátor kyselosti: E300, E575), tatarská omáčka (voda,
olej řepkový, okurka, cibule, pažitka, aroma, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, koření, sůl, modifikovaný škrob:
E1414, zahušťovadlo: E417, E415, E412, konzervant: E202), voda, okurky sterilované (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, HOŘČIČNÉ
SEMÍNKO, cibule, koření), BRAMBORY KOSTKY 1KG (brambory, konzervant: E223), ZELENINA DO VL.SALÁTU (okurky,
hrášek, mrkev, CELER, voda, ocet, glukozový sirup, sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, konzervanty: benzoan sodnodraselný),
majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a,
modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412, E410), kapie sterilovaná (paprika červená, voda, ocet, cukr, sůl), olej
řepkový, droždí, sůl, pekařský přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÝ SLAD, enzymy (hydrolasy, oxidoreduktasy), regulátor
kyselosti: E262, E263, zahušťovadlo: E412, emulgátor: E471, látka zlepšující mouku: E300), cukr, hořčice plnotučná (voda,
HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, ocet, cukr, sůl, koření, barvivo: kurkuma), ocet (ocet, voda, barvivo: E150c), WORCESTER (voda, cukr,
ocet, sůl, víno bílé, švestková povidla, koření, rajčatový protlak, aroma, barvivo: E150d), pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

celer, E223, hořčice, obiloviny, oxid siřičitý, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina, mléko, ořechy, sezamové semeno, sója

Hmotnost: 85 g
Výrobek: 84000 Spotřebujte do 2 dní
CHLEBÍČEK ŠUNKA-SPECIÁL
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, šunka (vepřové maso, voda, sůl, dextroza, aroma, konzervant: E250, stabilizátor: E450, E451,
E452, zahušťovadlo: E407, E415, antioxidant: E316), voda, okurky sterilované (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, HOŘČIČNÉ
SEMÍNKO, cibule, koření), BRAMBORY KOSTKY 1KG (brambory, konzervant: E223), vejce vařená (VEJCE, voda, sůl,
regulátor kyselosti: E330), ZELENINA DO VL.SALÁTU (okurky, hrášek, mrkev, CELER, voda, ocet, glukozový sirup, sůl,
stabilizátor: chlorid vápenatý, konzervanty: benzoan sodnodraselný), majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY,
cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412, E410), kapie
sterilovaná (paprika červená, voda, ocet, cukr, sůl), olej řepkový, droždí, sůl, pekařský přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÝ
SLAD, enzymy (hydrolasy, oxidoreduktasy), regulátor kyselosti: E262, E263, zahušťovadlo: E412, emulgátor: E471, látka
zlepšující mouku: E300), cukr, hořčice plnotučná (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, ocet, cukr, sůl, koření, barvivo: kurkuma),
petrželová nať, ocet (ocet, voda, barvivo: E150c), WORCESTER (voda, cukr, ocet, sůl, víno bílé, švestková povidla, koření,
rajčatový protlak, aroma, barvivo: E150d), pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

celer, E223, hořčice, obiloviny, oxid siřičitý, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina, mléko, ořechy, sezamové semeno, sója

Hmotnost: 95 g
Výrobek: 84020 Spotřebujte do 2 dní
CHLEBÍČEK ŠUNKA-SÝR
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, sýr plátkový (MLÉKO, sůl, MLÉKARENSKÉ KULTURY, syřidla), voda, šunka (vepřové
maso, voda, sůl, dextroza, aroma, konzervant: E250, stabilizátor: E450, E451, E452, zahušťovadlo: E407, E415, antioxidant: E316),
rostlinné máslo (rostlinný tuk palmový, olej řepkový, sůl, voda, emulgátor: E471, lecitin slunečnicový, konzervant: E200, regulátor
kyselosti: E330, barvivo: E160a), rajčata, okurky, paprika, majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr,
HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412, E410), hlávkový salát,
olej řepkový, droždí, sůl, pekařský přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÝ SLAD, enzymy (hydrolasy, oxidoreduktasy),
regulátor kyselosti: E262, E263, zahušťovadlo: E412, emulgátor: E471, látka zlepšující mouku: E300).
Alergeny ve výrobku:

hořčice, mléko, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, ořechy, sezamové semeno, sója
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Hmotnost: 90 g
Výrobek: 84080 Spotřebujte do 2 dní
CHLEBÍČEK TURISTICKÝ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, salám turistický (vepřové maso, hovězí maso, voda, sůl, koření, živočišné proteiny, konzervant:
E250, stabilizátor: E451, E452, E450, modifikovaný škrob: E1420, želírující látka: E508, E407a, zahušťovadlo: E407, E415,
zvýrazňovač chuti: E621, barvivo: E120), voda, BRAMBORY KOSTKY 1KG (brambory, konzervant: E223), sýr plátkový (
MLÉKO, sůl, MLÉKARENSKÉ KULTURY, syřidla), okurky sterilované (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, HOŘČIČNÉ
SEMÍNKO, cibule, koření), ZELENINA DO VL.SALÁTU (okurky, hrášek, mrkev, CELER, voda, ocet, glukozový sirup, sůl,
stabilizátor: chlorid vápenatý, konzervanty: benzoan sodnodraselný), majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY,
cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412, E410), kapie
sterilovaná (paprika červená, voda, ocet, cukr, sůl), olej řepkový, droždí, vejce vařená (VEJCE, voda, sůl, regulátor kyselosti:
E330), sůl, cukr, pekařský přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÝ SLAD, enzymy (hydrolasy, oxidoreduktasy), regulátor
kyselosti: E262, E263, zahušťovadlo: E412, emulgátor: E471, látka zlepšující mouku: E300), hořčice plnotučná (voda,
HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, ocet, cukr, sůl, koření, barvivo: kurkuma), petrželová nať, paprika mletá, ocet (ocet, voda, barvivo:
E150c), WORCESTER (voda, cukr, ocet, sůl, víno bílé, švestková povidla, koření, rajčatový protlak, aroma, barvivo: E150d), pepř
mletý.
Alergeny ve výrobku:

celer, E223, hořčice, mléko, obiloviny, oxid siřičitý, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina, ořechy, sezamové semeno, sója

Hmotnost: 1000 g Výrobek: 84920 Spotřebujte do 2 dní
HALUŠKY 1kg
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
teplé pokrmy
Složení: HALUŠKY 1 kg (brambory, PŠENIČNÁ MOUKA, sůl), zelí kysané (zelí hlávkové, voda, sůl, kmín, HOŘČIČNÉ
SEMÍNKO, antioxidant: E300, konzervanty: E201), debrecínka (vepřové maso, voda, sůl, cukr, želírující látka: E407a, stabilizátor:
E451, E450, antioxidant: E316, barvivo: E160b), cibule, slanina anglická (vepřové maso, sůl, voda, škrob bramborový, E301,
živočišná bílkovina, cukr hroznový, SÓJA, stabilizátor: E250, E450, zahušťovadlo: E407, barvivo: E120), vepřové škvařené sádlo,
sůl, pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

hořčice, obiloviny, sója

Může obsahovat stopy alergenů:

mléko

Hmotnost: 1000 g Výrobek: 84691 Spotřebujte do 2 dní
HERKULESOVÁ PĚNA 1kg
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: rostlinné máslo (rostlinný tuk palmový, olej řepkový, sůl, voda, emulgátor: E471, lecitin slunečnicový, konzervant: E200,
regulátor kyselosti: E330, barvivo: E160a), šunka (vepřové maso, voda, sůl, dextroza, aroma, konzervant: E250, stabilizátor: E450,
E451, E452, zahušťovadlo: E407, E415, antioxidant: E316), majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr,
HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412, E410), salám
turistický (vepřové maso, hovězí maso, voda, sůl, koření, živočišné proteiny, konzervant: E250, stabilizátor: E451, E452, E450,
modifikovaný škrob: E1420, želírující látka: E508, E407a, zahušťovadlo: E407, E415, zvýrazňovač chuti: E621, barvivo: E120),
salám Herkules (vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, sůl, koření, startovací kultura, cukr, dextroza, česnek sušený,
modifikovaný škrob: E1414, konzervant: E250, stabilizátor: E450, E451, zvýrazňovač chuti: E621, barvivo: E120, regulátor
kyselosti: E300, E575), debrecínka (vepřové maso, voda, sůl, cukr, želírující látka: E407a, stabilizátor: E451, E450, antioxidant:
E316, barvivo: E160b).
Alergeny ve výrobku:

hořčice, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

mléko, obiloviny, sezamové semeno

Hmotnost: 125 g
Výrobek: 84902 Spotřebujte do 1 dne
HOLANDSKÝ ŘÍZEK sm.
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
teplé pokrmy
Složení: vepřové maso, MOUKA PŠENIČNÁ, MLÉKO, strouhanka (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, olej řepkový, droždí
pekařské, sůl, cukr, SLADOVÁ MOUKA PŠENIČNÁ, emulgátor: E481, látka zlepšující mouku: E300, E920), olej řepkový, sýr
plátkový (MLÉKO, sůl, MLÉKARENSKÉ KULTURY, syřidla), VEJCE, petrželová nať, sůl, pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, hořčice, sezamové semeno
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Hmotnost: 100 g
Výrobek: 84200 Spotřebujte do 2 dní
HOUSKA ŠKOLÁČEK
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, Šunková pěna 22.3% (rostlinné máslo (rostlinný tuk palmový, olej řepkový, sůl, voda, emulgátor:
E471, lecitin slunečnicový, konzervant: E200, regulátor kyselosti: E330, barvivo: E160a), šunka (vepřové maso, voda, sůl, dextroza,
aroma, konzervant: E250, stabilizátor: E450, E451, E452, zahušťovadlo: E407, E415, antioxidant: E316), majonéza (voda, olej
řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414,
zahušťovadlo: E415, E412, E410), salám turistický (vepřové maso, hovězí maso, voda, sůl, koření, živočišné proteiny, konzervant:
E250, stabilizátor: E451, E452, E450, modifikovaný škrob: E1420, želírující látka: E508, E407a, zahušťovadlo: E407, E415,
zvýrazňovač chuti: E621, barvivo: E120), salám Herkules (vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, sůl, koření, startovací
kultura, cukr, dextroza, česnek sušený, modifikovaný škrob: E1414, konzervant: E250, stabilizátor: E450, E451, zvýrazňovač chuti:
E621, barvivo: E120, regulátor kyselosti: E300, E575), debrecínka (vepřové maso, voda, sůl, cukr, želírující látka: E407a,
stabilizátor: E451, E450, antioxidant: E316, barvivo: E160b)), voda, rajčata, okurky, hlávkový salát, olej řepkový, droždí, sůl,
pekařský přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, SLADOVÁ MOUKA PŠENIČNÁ, enzymy, emulgátor: E481, látka zlepšující
mouku: E300, E920), cukr, emulgátor (emulgátor: E472e, protispékavá látka: E170).
Alergeny ve výrobku:

hořčice, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, mléko, sezamové semeno

Hmotnost: 100 g
Výrobek: 84210 Spotřebujte do 2 dní
HOUSKA ŠKOLÁČEK S TURISTOU
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, voda, rostlinné máslo (rostlinný tuk palmový, olej řepkový, sůl, voda, emulgátor: E471, lecitin
slunečnicový, konzervant: E200, regulátor kyselosti: E330, barvivo: E160a), salám turistický (vepřové maso, hovězí maso, voda,
sůl, koření, živočišné proteiny, konzervant: E250, stabilizátor: E451, E452, E450, modifikovaný škrob: E1420, želírující látka:
E508, E407a, zahušťovadlo: E407, E415, zvýrazňovač chuti: E621, barvivo: E120), okurky sterilované (okurky, voda, ocet, cukr,
sůl, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, cibule, koření), vejce vařená (VEJCE, voda, sůl, regulátor kyselosti: E330), olej řepkový, droždí,
sůl, pekařský přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, SLADOVÁ MOUKA PŠENIČNÁ, enzymy, emulgátor: E481, látka
zlepšující mouku: E300, E920), cukr, emulgátor (emulgátor: E472e, protispékavá látka: E170).
Alergeny ve výrobku:

hořčice, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, mléko, sezamové semeno

Hmotnost: 330 g
Výrobek: 84820 Spotřebujte do 1 dne
HOVĚZÍ pol.s kapáním 0.33l
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: voda, kuře, TĚSTOVINY VLASOVÉ 1kg (PŠENIČNÁ MOUKA, voda), KRUPICE PŠENIČNÁ, zelenina mražená
(mrkev, květák, pórek, kedlubna, pastiňák, kapusta růžičková, CELER), VEJCE, MASOX 1kg (sůl, cukr, škrob bramborový,
aroma, palmový tuk, rajčatový prášek, kvasničný extrakt, zvýrazňovač chuti: E621, regulátor kyselosti: E330), sůl, koření Klasik (
BÍLKOVINNÝ HYDRALYZÁT, sůl), petrželová nať, kmín, koření: nové koření, pepř celý.
Alergeny ve výrobku:

celer, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

hořčice, lupina, mléko, sezamové semeno

Hmotnost: 330 g
Výrobek: 84818 Spotřebujte do 1 dne
HOVĚZÍ pol.s nudlemi 0.33l
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: voda, hovězí kosti, hovězí maso, TĚSTOVINY VLASOVÉ 1kg (PŠENIČNÁ MOUKA, voda), zelenina mražená (mrkev,
květák, pórek, kedlubna, pastiňák, kapusta růžičková, CELER), cibule, sůl, MASOX 1kg (sůl, cukr, škrob bramborový, aroma,
palmový tuk, rajčatový prášek, kvasničný extrakt, zvýrazňovač chuti: E621, regulátor kyselosti: E330), koření Klasik (
BÍLKOVINNÝ HYDRALYZÁT, sůl), petrželová nať, pepř celý, koření: nové koření.
Alergeny ve výrobku:

celer, obiloviny, sója

Může obsahovat stopy alergenů:

hořčice, lupina, mléko, sezamové semeno, vejce
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Hmotnost: 330 g
Výrobek: 84802 Spotřebujte do 1 dne
HRACHOVÁ polévka
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
teplé pokrmy
Složení: voda, hrách, MOUKA PŠENIČNÁ, párky (vepřové maso, hovězí maso, sůl, voda, koření, dextroza, stabilizátor: E250,
E451, E551, zvýrazňovač chuti: E621, antioxidant: E316, regulátor kyselosti: E330, modifikovaný škrob: E1414), olej řepkový,
ČESNEK mraž. 1kg (česnek, voda), sůl, přísada do jídla (sůl, cukr, mrkev, pastiňák, česnek, petrželová nať, cibule, škrob kukuřičný,
pepř mletý, vitamin B2, zvýrazňovač chuti: E621, E631, E627), koření Klasik (BÍLKOVINNÝ HYDRALYZÁT, sůl), petrželová
nať, droždí, pepř mletý, pekařský přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, SLADOVÁ MOUKA PŠENIČNÁ, enzymy, emulgátor:
E481, látka zlepšující mouku: E300, E920), cukr, majoránka, emulgátor (emulgátor: E472e, protispékavá látka: E170).
Alergeny ve výrobku:

obiloviny, sója

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, hořčice, lupina, mléko, sezamové semeno, vejce

Hmotnost: 40 g
Výrobek: 84224 Spotřebujte do 2 dní
KANAPKA LETNÍ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: rostlinné máslo (rostlinný tuk palmový, olej řepkový, sůl, voda, emulgátor: E471, lecitin slunečnicový, konzervant: E200,
regulátor kyselosti: E330, barvivo: E160a), MOUKA PŠENIČNÁ, niva sýr (MLÉKO, sůl, syřidla, plísňová kultura,
MLÉKARENSKÉ KULTURY), okurky, rajčata, voda, vejce vařená (VEJCE, voda, sůl, regulátor kyselosti: E330), majonéza
(voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob:
E1414, zahušťovadlo: E415, E412, E410), MOUKA PŠENIČNÁ, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, SÓJOVÁ MOUKA, emulgátor: E472e, E471, E322, látka zlepšující mouku: E300, konzervant: E282), petrželová
nať, olej řepkový, droždí, sůl, olej na plechy (olej řepkový, zahušťovadlo: E903, emulgátor: E322 slunečnicový).
Alergeny ve výrobku:

hořčice, mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, sezamové semeno

Hmotnost: 40 g
Výrobek: 84222 Spotřebujte do 2 dní
KANAPKA S HERKULESEM
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: vejce vařená (VEJCE, voda, sůl, regulátor kyselosti: E330), salám Herkules (vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo,
sůl, koření, startovací kultura, cukr, dextroza, česnek sušený, modifikovaný škrob: E1414, konzervant: E250, stabilizátor: E450,
E451, zvýrazňovač chuti: E621, barvivo: E120, regulátor kyselosti: E300, E575), MOUKA PŠENIČNÁ, BRAMBORY KOSTKY
1KG (brambory, konzervant: E223), tatarská omáčka (voda, olej řepkový, okurka, cibule, pažitka, aroma, ocet, VAJEČNÉ
ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, koření, sůl, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E417, E415, E412, konzervant: E202),
voda, ZELENINA DO VL.SALÁTU (okurky, hrášek, mrkev, CELER, voda, ocet, glukozový sirup, sůl, stabilizátor: chlorid
vápenatý, konzervanty: benzoan sodnodraselný), majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE,
sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412, E410), okurky sterilované (okurky,
voda, ocet, cukr, sůl, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, cibule, koření), MOUKA PŠENIČNÁ, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ
MOUKA, SUŠENÁ SYROVÁTKA, SÓJOVÁ MOUKA, emulgátor: E472e, E471, E322, látka zlepšující mouku: E300,
konzervant: E282), olej řepkový, droždí, cukr, sůl, hořčice plnotučná (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, ocet, cukr, sůl, koření,
barvivo: kurkuma), ocet (ocet, voda, barvivo: E150c), WORCESTER (voda, cukr, ocet, sůl, víno bílé, švestková povidla, koření,
rajčatový protlak, aroma, barvivo: E150d), olej na plechy (olej řepkový, zahušťovadlo: E903, emulgátor: E322 slunečnicový), pepř
mletý.
Alergeny ve výrobku:

celer, E223, hořčice, mléko, obiloviny, oxid siřičitý, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina, sezamové semeno
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Hmotnost: 40 g
Výrobek: 84226 Spotřebujte do 2 dní
KANAPKA S TURIST. SAL.
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: salám turistický (vepřové maso, hovězí maso, voda, sůl, koření, živočišné proteiny, konzervant: E250, stabilizátor: E451,
E452, E450, modifikovaný škrob: E1420, želírující látka: E508, E407a, zahušťovadlo: E407, E415, zvýrazňovač chuti: E621,
barvivo: E120), MOUKA PŠENIČNÁ, BRAMBORY KOSTKY 1KG (brambory, konzervant: E223), sýr plátkový (MLÉKO, sůl,
MLÉKARENSKÉ KULTURY, syřidla), okurky sterilované (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, cibule,
koření), voda, ZELENINA DO VL.SALÁTU (okurky, hrášek, mrkev, CELER, voda, ocet, glukozový sirup, sůl, stabilizátor:
chlorid vápenatý, konzervanty: benzoan sodnodraselný), majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr,
HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412, E410), MOUKA
PŠENIČNÁ, kapie sterilovaná (paprika červená, voda, ocet, cukr, sůl), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, SÓJOVÁ MOUKA, emulgátor: E472e, E471, E322, látka zlepšující mouku: E300, konzervant: E282), olej
řepkový, vejce vařená (VEJCE, voda, sůl, regulátor kyselosti: E330), droždí, cukr, sůl, hořčice plnotučná (voda, HOŘČIČNÉ
SEMÍNKO, ocet, cukr, sůl, koření, barvivo: kurkuma), petrželová nať, paprika mletá, ocet (ocet, voda, barvivo: E150c),
WORCESTER (voda, cukr, ocet, sůl, víno bílé, švestková povidla, koření, rajčatový protlak, aroma, barvivo: E150d), olej na plechy
(olej řepkový, zahušťovadlo: E903, emulgátor: E322 slunečnicový), pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

celer, E223, hořčice, mléko, obiloviny, oxid siřičitý, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina, sezamové semeno

Hmotnost: 40 g
Výrobek: 84223 Spotřebujte do 2 dní
KANAPKA S debrecínkou
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: debrecínka (vepřové maso, voda, sůl, cukr, želírující látka: E407a, stabilizátor: E451, E450, antioxidant: E316, barvivo:
E160b), MOUKA PŠENIČNÁ, vejce vařená (VEJCE, voda, sůl, regulátor kyselosti: E330), okurky sterilované (okurky, voda,
ocet, cukr, sůl, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, cibule, koření), BRAMBORY KOSTKY 1KG (brambory, konzervant: E223), voda,
ZELENINA DO VL.SALÁTU (okurky, hrášek, mrkev, CELER, voda, ocet, glukozový sirup, sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý,
konzervanty: benzoan sodnodraselný), majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, sůl,
konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412, E410), MOUKA PŠENIČNÁ, kapie
sterilovaná (paprika červená, voda, ocet, cukr, sůl), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ SYROVÁTKA,
SÓJOVÁ MOUKA, emulgátor: E472e, E471, E322, látka zlepšující mouku: E300, konzervant: E282), olej řepkový, droždí, cukr,
sůl, hořčice plnotučná (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, ocet, cukr, sůl, koření, barvivo: kurkuma), ocet (ocet, voda, barvivo:
E150c), WORCESTER (voda, cukr, ocet, sůl, víno bílé, švestková povidla, koření, rajčatový protlak, aroma, barvivo: E150d), olej
na plechy (olej řepkový, zahušťovadlo: E903, emulgátor: E322 slunečnicový), pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

celer, E223, hořčice, mléko, obiloviny, oxid siřičitý, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina, sezamové semeno

Hmotnost: 40 g
Výrobek: 84220 Spotřebujte do 2 dní
KANAPKA ŠUNKOVÁ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: šunka (vepřové maso, voda, sůl, dextroza, aroma, konzervant: E250, stabilizátor: E450, E451, E452, zahušťovadlo: E407,
E415, antioxidant: E316), MOUKA PŠENIČNÁ, vejce vařená (VEJCE, voda, sůl, regulátor kyselosti: E330), okurky sterilované
(okurky, voda, ocet, cukr, sůl, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, cibule, koření), BRAMBORY KOSTKY 1KG (brambory, konzervant:
E223), voda, ZELENINA DO VL.SALÁTU (okurky, hrášek, mrkev, CELER, voda, ocet, glukozový sirup, sůl, stabilizátor: chlorid
vápenatý, konzervanty: benzoan sodnodraselný), majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE,
sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412, E410), MOUKA PŠENIČNÁ,
kapie sterilovaná (paprika červená, voda, ocet, cukr, sůl), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ SYROVÁTKA,
SÓJOVÁ MOUKA, emulgátor: E472e, E471, E322, látka zlepšující mouku: E300, konzervant: E282), olej řepkový, droždí, cukr,
sůl, hořčice plnotučná (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, ocet, cukr, sůl, koření, barvivo: kurkuma), ocet (ocet, voda, barvivo:
E150c), WORCESTER (voda, cukr, ocet, sůl, víno bílé, švestková povidla, koření, rajčatový protlak, aroma, barvivo: E150d), olej
na plechy (olej řepkový, zahušťovadlo: E903, emulgátor: E322 slunečnicový), pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

celer, E223, hořčice, mléko, obiloviny, oxid siřičitý, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina, sezamové semeno
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Hmotnost: 100 g
Výrobek: 84901 Spotřebujte do 1 dne
KARBANÁTEK smažený
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
teplé pokrmy
Složení: strouhanka (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, olej řepkový, droždí pekařské, sůl, cukr, SLADOVÁ MOUKA PŠENIČNÁ,
emulgátor: E481, látka zlepšující mouku: E300, E920), vepřové maso, MLÉKO, olej řepkový, VEJCE, ČESNEK mraž. 1kg
(česnek, voda), MOUKA PŠENIČNÁ, cibule, slanina anglická (vepřové maso, sůl, voda, škrob bramborový, E301, živočišná
bílkovina, cukr hroznový, SÓJA, stabilizátor: E250, E450, zahušťovadlo: E407, barvivo: E120), sůl, majoránka, pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, hořčice, sezamové semeno

Hmotnost: 330 g
Výrobek: 84806 Spotřebujte do 1 dne
KULAJDA polévka
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
teplé pokrmy
Složení: voda, BRAMBORY KOSTKY 1KG (brambory, konzervant: E223), VEJCE, SMETANA 33%, žampiony, MOUKA
PŠENIČNÁ, olej řepkový, cukr, ocet (ocet, voda, barvivo: E150c), kopr sterilizovaný (voda, kopr, ocet, glukózo-fruktózový sirup,
sůl), přísada do jídla (sůl, cukr, mrkev, pastiňák, česnek, petrželová nať, cibule, škrob kukuřičný, pepř mletý, vitamin B2,
zvýrazňovač chuti: E621, E631, E627), sůl, MASOX 1kg (sůl, cukr, škrob bramborový, aroma, palmový tuk, rajčatový prášek,
kvasničný extrakt, zvýrazňovač chuti: E621, regulátor kyselosti: E330), kmín, koření: nové koření, bobkový list.
Alergeny ve výrobku:

E223, mléko, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, hořčice, sezamové semeno, sója

Hmotnost: 200 g
Výrobek: 84161 Spotřebujte do 1 dne
KUŘECÍ BAGETA 200g
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: kuřecí mugety (kuřecí maso, voda, olej slunečnicový, olej řepkový, PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE, kukuřičná mouka,
škrob, aroma, dextroza, SYROVÁTKA SUŠENÁ, sůl, pepř mletý, kypřící látka: E450i, E500ii, želírující látka: E508), MOUKA
PŠENIČNÁ, voda, majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant: E202,
barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412, E410), okurky, hlávkový salát, rajčata, MOUKA
PŠENIČNÁ, paprika, palmový tuk (palmový tuk, dusík E941), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, SÓJOVÁ MOUKA, emulgátor: E472e, E471, E322, látka zlepšující mouku: E300, konzervant: E282), olej
řepkový, kečup (voda, rajčatový protlak, glukózo-fruktózový sirup, sůl, ocet, koření, zahušťovadlo: E1422), droždí, sůl, olej na
plechy (olej řepkový, zahušťovadlo: E903, emulgátor: E322 slunečnicový), paprika mletá, pepř mletý, chilli mleté.
Alergeny ve výrobku:

hořčice, mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

sezamové semeno

Hmotnost: 1000 g Výrobek: 84230 Spotřebujte do 2 dní
OBLOŽENÁ MÍSA SALÁMOVÁ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: šunka (vepřové maso, voda, sůl, dextroza, aroma, konzervant: E250, stabilizátor: E450, E451, E452, zahušťovadlo: E407,
E415, antioxidant: E316), debrecínka (vepřové maso, voda, sůl, cukr, želírující látka: E407a, stabilizátor: E451, E450, antioxidant:
E316, barvivo: E160b), salám Herkules (vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, sůl, koření, startovací kultura, cukr, dextroza,
česnek sušený, modifikovaný škrob: E1414, konzervant: E250, stabilizátor: E450, E451, zvýrazňovač chuti: E621, barvivo: E120,
regulátor kyselosti: E300, E575), salám turistický (vepřové maso, hovězí maso, voda, sůl, koření, živočišné proteiny, konzervant:
E250, stabilizátor: E451, E452, E450, modifikovaný škrob: E1420, želírující látka: E508, E407a, zahušťovadlo: E407, E415,
zvýrazňovač chuti: E621, barvivo: E120), rajčata, paprika, hlávkový salát, okurky, kozí rohy (feferony beraní rohy, voda, ocet, cukr,
náhradní sladidlo: E954).
Alergeny ve výrobku:
Může obsahovat stopy alergenů:

celer, obiloviny, sezamové semeno
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Hmotnost: 800 g
Výrobek: 84240 Spotřebujte do 2 dní
OBLOŽENÁ MÍSA SÝROVÁ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: sýr plátkový (MLÉKO, sůl, MLÉKARENSKÉ KULTURY, syřidla), hlávkový salát, niva sýr (MLÉKO, sůl, syřidla,
plísňová kultura, MLÉKARENSKÉ KULTURY), sýr hermelín (MLÉKO, sůl, MLÉKARENSKÉ KULTURY, ušlechtilá
plíseň), rostlinné máslo (rostlinný tuk palmový, olej řepkový, sůl, voda, emulgátor: E471, lecitin slunečnicový, konzervant: E200,
regulátor kyselosti: E330, barvivo: E160a), rajčata, okurky sterilované (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO,
cibule, koření), kapie sterilovaná (paprika červená, voda, ocet, cukr, sůl).
Alergeny ve výrobku:

hořčice, mléko

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, obiloviny, sezamové semeno

Hmotnost: 150 g
Výrobek: 84090 Spotřebujte do 3 dní
OBLOŽENÉ VEJCE-ŠUNKA
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: BRAMBORY KOSTKY 1KG (brambory, konzervant: E223), vejce vařená (VEJCE, voda, sůl, regulátor kyselosti: E330),
okurky sterilované (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, cibule, koření), tatarská omáčka (voda, olej řepkový,
okurka, cibule, pažitka, aroma, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, koření, sůl, modifikovaný škrob: E1414,
zahušťovadlo: E417, E415, E412, konzervant: E202), ZELENINA DO VL.SALÁTU (okurky, hrášek, mrkev, CELER, voda, ocet,
glukozový sirup, sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, konzervanty: benzoan sodnodraselný), majonéza (voda, olej řepkový, ocet,
VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo:
E415, E412, E410), šunka (vepřové maso, voda, sůl, dextroza, aroma, konzervant: E250, stabilizátor: E450, E451, E452,
zahušťovadlo: E407, E415, antioxidant: E316), kapie sterilovaná (paprika červená, voda, ocet, cukr, sůl), cukr, hořčice plnotučná
(voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, ocet, cukr, sůl, koření, barvivo: kurkuma), petrželová nať, sůl, ocet (ocet, voda, barvivo: E150c),
WORCESTER (voda, cukr, ocet, sůl, víno bílé, švestková povidla, koření, rajčatový protlak, aroma, barvivo: E150d), pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

celer, E223, hořčice, oxid siřičitý, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina, mléko, obiloviny, sezamové semeno, sója

Hmotnost: 150 g
Výrobek: 84100 Spotřebujte do 3 dní
OBLOŽENÉ VEJCE-TURISTA
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: BRAMBORY KOSTKY 1KG (brambory, konzervant: E223), vejce vařená (VEJCE, voda, sůl, regulátor kyselosti: E330),
tatarská omáčka (voda, olej řepkový, okurka, cibule, pažitka, aroma, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, koření, sůl,
modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E417, E415, E412, konzervant: E202), okurky sterilované (okurky, voda, ocet, cukr, sůl,
HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, cibule, koření), ZELENINA DO VL.SALÁTU (okurky, hrášek, mrkev, CELER, voda, ocet, glukozový
sirup, sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, konzervanty: benzoan sodnodraselný), majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ
ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412,
E410), salám turistický (vepřové maso, hovězí maso, voda, sůl, koření, živočišné proteiny, konzervant: E250, stabilizátor: E451,
E452, E450, modifikovaný škrob: E1420, želírující látka: E508, E407a, zahušťovadlo: E407, E415, zvýrazňovač chuti: E621,
barvivo: E120), kapie sterilovaná (paprika červená, voda, ocet, cukr, sůl), cukr, hořčice plnotučná (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO,
ocet, cukr, sůl, koření, barvivo: kurkuma), petrželová nať, sůl, ocet (ocet, voda, barvivo: E150c), WORCESTER (voda, cukr, ocet,
sůl, víno bílé, švestková povidla, koření, rajčatový protlak, aroma, barvivo: E150d), pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

celer, E223, hořčice, oxid siřičitý, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina, mléko, obiloviny, sezamové semeno, sója

Hmotnost: 1000 g Výrobek: 84701 Spotřebujte do 2 dní
POCHOUTKOVÝ SALÁT
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: SALÁM VÝROBNÍ (drůbeží maso strojně dělené, kuřecí kůže, voda, škrob bramborový, sůl, protispékavá látka: E450,
stabilizátor: E250, E451, zvýrazňovač chuti: E635, E621, kypřící látka: E500), majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ
ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412,
E410), okurky sterilované (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, cibule, koření), hrášek sterilizovaný (hrách,
voda, cukr, sůl), cibule, hořčice plnotučná (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, ocet, cukr, sůl, koření, barvivo: kurkuma), cukr,
WORCESTER (voda, cukr, ocet, sůl, víno bílé, švestková povidla, koření, rajčatový protlak, aroma, barvivo: E150d), sůl, pepř
mletý.
Alergeny ve výrobku:

hořčice, oxid siřičitý, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, lupina, mléko, obiloviny, sezamové semeno, sója
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Hmotnost: 1000 g Výrobek: 84761 Spotřebujte do 2 dní
RUMCAJS SALÁT 1kg
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: SALÁM VÝROBNÍ (drůbeží maso strojně dělené, kuřecí kůže, voda, škrob bramborový, sůl, protispékavá látka: E450,
stabilizátor: E250, E451, zvýrazňovač chuti: E635, E621, kypřící látka: E500), majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ
ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412,
E410), kapie sterilovaná (paprika červená, voda, ocet, cukr, sůl), okurky sterilované (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, HOŘČIČNÉ
SEMÍNKO, cibule, koření), cibule, hořčice plnotučná (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, ocet, cukr, sůl, koření, barvivo: kurkuma),
FEFERONY KONZ. (feferony, voda, sůl, ocet), ocet (ocet, voda, barvivo: E150c), WORCESTER (voda, cukr, ocet, sůl, víno bílé,
švestková povidla, koření, rajčatový protlak, aroma, barvivo: E150d), sůl, pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

hořčice, oxid siřičitý, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, lupina, mléko, obiloviny, sezamové semeno, sója

Hmotnost: 150 g
Výrobek: 84390 Spotřebujte do 2 dní
SMAŽENKA
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
teplé pokrmy
Složení: VEJCE, voda, hořčice plnotučná (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, ocet, cukr, sůl, koření, barvivo: kurkuma), MOUKA
PŠENIČNÁ, olej řepkový, okurky sterilované (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, cibule, koření), ŽITNÁ
MOUKA, kapie sterilovaná (paprika červená, voda, ocet, cukr, sůl), cibule, strouhanka (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, olej řepkový,
droždí pekařské, sůl, cukr, SLADOVÁ MOUKA PŠENIČNÁ, emulgátor: E481, látka zlepšující mouku: E300, E920), sůl,
PŠENIČNÝ ŠKROB, pekařský přípravek (PŠENIČNÁ KRUPICE, kmín, ŽITNÁ MOUKA, látka zlepšující mouku: E300).
Alergeny ve výrobku:

hořčice, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, mléko

Hmotnost: 120 g
Výrobek: 84910 Spotřebujte do 2 dní
SMAŽENÝ SÝR polotovar
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
teplé pokrmy
Složení: sýr plátkový (MLÉKO, sůl, MLÉKARENSKÉ KULTURY, syřidla), strouhanka (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, olej
řepkový, droždí pekařské, sůl, cukr, SLADOVÁ MOUKA PŠENIČNÁ, emulgátor: E481, látka zlepšující mouku: E300, E920),
VEJCE, MOUKA PŠENIČNÁ, MLÉKO.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

hořčice, sezamové semeno

Hmotnost: 120 g
Výrobek: 84330 Spotřebujte do 2 dní
SÝROVÝ DALAMÁNEK
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, voda, sýr uzený eidam (MLÉKO, sůl, SÝRAŘSKÉ KULTURY, syřidla, barvivo: E160b,
konzervant: E252), debrecínka (vepřové maso, voda, sůl, cukr, želírující látka: E407a, stabilizátor: E451, E450, antioxidant: E316,
barvivo: E160b), rostlinné máslo (rostlinný tuk palmový, olej řepkový, sůl, voda, emulgátor: E471, lecitin slunečnicový, konzervant:
E200, regulátor kyselosti: E330, barvivo: E160a), pekařská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, ŽITNÁ MOUKA, PŠENIČNÁ
MOUKA BOBTNAVÁ, LEPEK, sůl, SLADOVÁ MOUKA PŠENIČNÁ, enzymy, emulgátor: E472e, regulátor kyselosti: E270,
látka zlepšující mouku: E300), hlávkový salát, okurky, paprika, rajčata, droždí, kmín, žitný kvas (ŽITNÁ MOUKA, voda,
KVASOVÝ ZÁKLAD).
Alergeny ve výrobku:

lepek, mléko, obiloviny

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, sezamové semeno

Hmotnost: 1000 g Výrobek: 84731 Spotřebujte do 2 dní
TĚSTOVINOVÝ SALÁT
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: voda, tatarská omáčka (voda, olej řepkový, okurka, cibule, pažitka, aroma, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE
, koření, sůl, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E417, E415, E412, konzervant: E202), těstoviny (PŠENIČNÁ MOUKA
SEMOLINA, voda), cibule, smetana zakysaná (SMETANA, SMETANOVÁ KULTURA), rajčata, paprika, okurky, sůl, pepř
mletý.
Alergeny ve výrobku:

hořčice, mléko, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, sezamové semeno
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Hmotnost: 1000 g Výrobek: 84771 Spotřebujte do 2 dní
VAJÍČKOVÝ SALÁT 1kg
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: vejce vařená (VEJCE, voda, sůl, regulátor kyselosti: E330), majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY,
cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412, E410), okurky
sterilované (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, cibule, koření), BRAMBORY KOSTKY 1KG (brambory,
konzervant: E223), cibule, hořčice plnotučná (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, ocet, cukr, sůl, koření, barvivo: kurkuma), cukr, sůl,
pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

E223, hořčice, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

mléko, obiloviny, sója

Hmotnost: 1000 g Výrobek: 84781 Spotřebujte do 2 dní
VLAŠSKÝ SALÁT 1kg
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
lahůdky
Složení: BRAMBORY KOSTKY 1KG (brambory, konzervant: E223), SALÁM VÝROBNÍ (drůbeží maso strojně dělené, kuřecí
kůže, voda, škrob bramborový, sůl, protispékavá látka: E450, stabilizátor: E250, E451, zvýrazňovač chuti: E635, E621, kypřící
látka: E500), ZELENINA DO VL.SALÁTU (okurky, hrášek, mrkev, CELER, voda, ocet, glukozový sirup, sůl, stabilizátor: chlorid
vápenatý, konzervanty: benzoan sodnodraselný), majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE,
sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412, E410), vejce vařená (VEJCE,
voda, sůl, regulátor kyselosti: E330), cukr, hořčice plnotučná (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, ocet, cukr, sůl, koření, barvivo:
kurkuma), sůl, ocet (ocet, voda, barvivo: E150c), WORCESTER (voda, cukr, ocet, sůl, víno bílé, švestková povidla, koření,
rajčatový protlak, aroma, barvivo: E150d), pepř mletý.
Alergeny ve výrobku:

celer, E223, hořčice, oxid siřičitý, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lepek, lupina, mléko, obiloviny, sezamové semeno, sója

Hmotnost: 180 g
Výrobek: 84350 Spotřebujte do 2 dní
ŽITNÁ KAPSA VEGETARIÁN
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: ŽITNÁ MOUKA, voda, majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant:
E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412, E410), vejce vařená (VEJCE, voda, sůl, regulátor
kyselosti: E330), hořčice plnotučná (voda, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, ocet, cukr, sůl, koření, barvivo: kurkuma), sýr uzený eidam (
MLÉKO, sůl, SÝRAŘSKÉ KULTURY, syřidla, barvivo: E160b, konzervant: E252), sýr plátkový (MLÉKO, sůl,
MLÉKARENSKÉ KULTURY, syřidla), hlávkový salát, okurky, paprika, MOUKA PŠENIČNÁ, RG stabil (PŠENIČNÝ LEPEK
, enzymy, látka zlepšující mouku: E300), žitný kvas (ŽITNÁ MOUKA, voda, KVASOVÝ ZÁKLAD), droždí, olej řepkový, sůl,
chlebové koření (koření: kmín mletý, fenykl, koriandr mletý), kmín.
Alergeny ve výrobku:

hořčice, mléko, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina, sezamové semeno, sója

Hmotnost: 160 g
Výrobek: 84352 Spotřebujte do 2 dní
ŽITNÁ KAPSA anglická
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: ŽITNÁ MOUKA, voda, slanina anglická (vepřové maso, sůl, voda, škrob bramborový, E301, živočišná bílkovina, cukr
hroznový, SÓJA, stabilizátor: E250, E450, zahušťovadlo: E407, barvivo: E120), majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ
ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant: E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412,
E410), kozí rohy (feferony beraní rohy, voda, ocet, cukr, náhradní sladidlo: E954), hořčice plnotučná (voda, HOŘČIČNÉ
SEMÍNKO, ocet, cukr, sůl, koření, barvivo: kurkuma), hlávkový salát, MOUKA PŠENIČNÁ, RG stabil (PŠENIČNÝ LEPEK,
enzymy, látka zlepšující mouku: E300), žitný kvas (ŽITNÁ MOUKA, voda, KVASOVÝ ZÁKLAD), droždí, olej řepkový, sůl,
chlebové koření (koření: kmín mletý, fenykl, koriandr mletý), kmín.
Alergeny ve výrobku:

hořčice, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina, mléko, sezamové semeno
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Hmotnost: 160 g
Výrobek: 84351 Spotřebujte do 2 dní
ŽITNÁ KAPSA turista
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
lahůdky
Složení: ŽITNÁ MOUKA, voda, majonéza (voda, olej řepkový, ocet, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, cukr, HOŘČICE, sůl, konzervant:
E202, barvivo: E160a, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E415, E412, E410), okurky, salám turistický (vepřové maso,
hovězí maso, voda, sůl, koření, živočišné proteiny, konzervant: E250, stabilizátor: E451, E452, E450, modifikovaný škrob: E1420,
želírující látka: E508, E407a, zahušťovadlo: E407, E415, zvýrazňovač chuti: E621, barvivo: E120), hořčice plnotučná (voda,
HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, ocet, cukr, sůl, koření, barvivo: kurkuma), hlávkový salát, paprika, MOUKA PŠENIČNÁ, RG stabil (
PŠENIČNÝ LEPEK, enzymy, látka zlepšující mouku: E300), žitný kvas (ŽITNÁ MOUKA, voda, KVASOVÝ ZÁKLAD),
droždí, olej řepkový, sůl, kmín, chlebové koření (koření: kmín mletý, fenykl, koriandr mletý).
Alergeny ve výrobku:

hořčice, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina, mléko, sezamové semeno, sója

Hmotnost: 330 g
Výrobek: 84808 Spotřebujte do 1 dne
ZELNÁ s KLOBÁSOU
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
teplé pokrmy
Složení: voda, zelí kysané (zelí hlávkové, voda, sůl, kmín, HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, antioxidant: E300, konzervanty: E201),
BRAMBORY KOSTKY 1KG (brambory, konzervant: E223), MASOX 1kg (sůl, cukr, škrob bramborový, aroma, palmový tuk,
rajčatový prášek, kvasničný extrakt, zvýrazňovač chuti: E621, regulátor kyselosti: E330), SMETANA 33%, klobása papriková
(vepřové maso, hovězí maso, voda, sůl, koření, cukr hroznový, aroma, škrob bramborový, stabilizátor: E250, E451, zvýrazňovač
chuti: E621, antioxidant: E315, regulátor kyselosti: E262), MOUKA PŠENIČNÁ, olej řepkový, cibule, cukr, přísada do jídla (sůl,
cukr, mrkev, pastiňák, česnek, petrželová nať, cibule, škrob kukuřičný, pepř mletý, vitamin B2, zvýrazňovač chuti: E621, E631,
E627), koření Klasik (BÍLKOVINNÝ HYDRALYZÁT, sůl), paprika mletá, česnek čerstvý, sůl, pepř mletý, bobkový list, koření:
nové koření.
Alergeny ve výrobku:

E223, hořčice, mléko, obiloviny, sója

Může obsahovat stopy alergenů:

celer, lupina, sezamové semeno, vejce

