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CHLEBÍČKY 
7001 – Šunkový 120g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 1 den 

Složení: bramborový salát (brambory vařené 66%, majonéza (rostlinný olej, pitná voda, cukr, pasterovaný vaječný žloutek, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni 

glutaman sodný, konzervant benzoát sodný), sterilované okurky, sterilovaná mrkev, marinovaná cibule, hořčice (pitná voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, koření), 

sterilovaný hrášek, koření), veka 33% (pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, droždí, zlepšující prostředek (pšeničná, sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mastných kyselin e, 

mono a diglyceridy mastných kyselin), pšeničná mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl s jódem), šunka vepřová 20% (vepřová kýta 70%, voda 24%, jedlá sůl, 

želírující látka (karagenan, guma euchema), zahušťovadlo konjaková guma, stabilizátory (trifosforečnany sodné a draselné, difosforečnany), cukr, antioxidanty (askorban sodný, 

erythorban sodný, citronany sodné), látka zvýrazňující chuť sójový hydrolyzát, barvivo karmín), vařené vejce, sterilované okurky (okurky 51%, voda, ocet, sůl, hořčice, sacharin), 

sterilovaná kapie (červená paprika, voda, sůl, hořčice, ocet, sacharin), majonéza (rostlinný olej řepkový, pasterovaná vejce, voda, ocet, zahušťovadlo modifikovaný škrob, cukr, jedlá sůl 

jodovaná, semínka hořčice, stabilizátor xanthan, konzervant oxid siřičitý), petrželová nať. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 611kJ / 146kcal, tuky 7,1g, nasycené mastné kyseliny 0,8g, sacharidy 15g, cukry 3g, bílkoviny 5,5g, sůl 1,1g. 

7002 – S herkulesem 120g  
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 1 den 

Složení: bramborový salát (brambory vařené 66%, majonéza (rostlinný olej, pitná voda, cukr, pasterovaný vaječný žloutek, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni 

glutaman sodný, konzervant benzoát sodný), sterilované okurky, sterilovaná mrkev, marinovaná cibule, hořčice (pitná voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, koření), 

sterilovaný hrášek, koření), veka 33% (pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, droždí, zlepšující prostředek (pšeničná, sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mastných kyselin e, 

mono a diglyceridy mastných kyselin), pšeničná mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl s jódem), sýr (mléko, syřidlo, enzymy, sůl), herkules 8% (vepřové maso, 

hovězí maso, vepřové sádlo, jodovaná jedlá sůl, koření, extrakty koření, startovací kultura mikroorganismů, dextróza, antioxidant erythorban sodný, stabilizátor dusitan sodný, barvivo 

karmín), rajče, sterilované okurky (okurky 51%, voda, ocet, sůl, hořčice, sacharin), vejce, majonéza (rostlinný olej řepkový, pasterovaná vejce, voda, ocet, zahušťovadlo modifikovaný 

škrob, cukr, jedlá sůl jodovaná, semínka hořčice, stabilizátor xanthan, konzervant oxid siřičitý), petrželová nať. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 835kJ / 200kcal, tuky 12g, nasycené mastné kyseliny 2,7g, sacharidy 16g, cukry 3,3g, bílkoviny 7g, sůl 1,2g. 

7003 – Sýrový 120g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 1 den 

Složení: bramborový salát (brambory vařené 66%, majonéza (rostlinný olej, pitná voda, cukr, pasterovaný vaječný žloutek, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni 

glutaman sodný, konzervant benzoát sodný), sterilované okurky, sterilovaná mrkev, marinovaná cibule, hořčice (pitná voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, koření), 

sterilovaný hrášek, koření), veka 33% (pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, droždí, zlepšující prostředek (pšeničná, sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mastných kyselin e, 

mono a diglyceridy mastných kyselin), pšeničná mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl s jódem), sýr (mléko, syřidlo, enzymy, sůl), uzený sýr 10% (mléko, syřidlo, 

enzymy, sůl), sterilované okurky (okurky 51%, voda, ocet, sůl, hořčice, sacharin), vejce, majonéza (rostlinný olej řepkový, pasterovaná vejce, voda, ocet, zahušťovadlo modifikovaný škrob, 

cukr, jedlá sůl jodovaná, semínka hořčice, stabilizátor xanthan, konzervant oxid siřičitý), sterilovaná kapie (červená paprika, voda, sůl, hořčice, ocet, sacharin). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 798kJ / 191kcal, tuky 11g, nasycené mastné kyseliny 3,3g, sacharidy 15g, cukry 3,3g, bílkoviny 8g, sůl 1,1g. 

7004 – Extra 120g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 1 den 

Složení: bramborový salát (brambory vařené 66%, majonéza (rostlinný olej, pitná voda, cukr, pasterovaný vaječný žloutek, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni 

glutaman sodný, konzervant benzoát sodný), sterilované okurky, sterilovaná mrkev, marinovaná cibule, hořčice (pitná voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, koření), 

sterilovaný hrášek, koření), veka 33% (pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, droždí, zlepšující prostředek (pšeničná, sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mastných kyselin e, 

mono a diglyceridy mastných kyselin), pšeničná mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl s jódem), šunkový salám (vepřová kýta 60%, voda 33%, jedlá sůl, 

konzervant dusitan sodný, dextróza, živočišná bílkovina, bramborový škrob modifikovaný, zahušťovadla (karagenan, xanthan), stabilizátory (difosforečnany, trifosforečnany sodné a 

draselné), látka zvýrazňující chuť (sójový hydrolyzát, disodné ribonukleotidy), antioxidant erythorban sodný, regulátor kyselosti glukondakton, barvivo karmín, aroma, přírodní koření a 

extrakty koření, sušená zelenina), turista (vepřové maso 80%, hovězí maso 2%, voda 13%, jedlá sůl, konzervant dusitan sodný, směs přírodního koření (pepř černý, česnek, koriandr), 

stabilizátory (trifosforečnany sodné a draselné, polyfosforečnany, difosforečnany), modifikovaný škrob, želírující látky (chlorid draselný, karagenan, guma euchema, xanthan), živočišné 

proteiny, zvýrazňovač chuti sójový hydrolyzát, antioxidant askorban sodný, barvivo karmín), sterilované okurky (okurky 51%, voda, ocet, sůl, hořčice, sacharin), vejce, majonéza (rostlinný 

olej řepkový, pasterovaná vejce, voda, ocet, zahušťovadlo modifikovaný škrob, cukr, jedlá sůl jodovaná, semínka hořčice, stabilizátor xanthan, konzervant oxid siřičitý), sterilovaná kapie 

(červená paprika, voda, sůl, hořčice, ocet, sacharin). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 734kJ / 176kcal, tuky 10g, nasycené mastné kyseliny 0,7g, sacharidy 16g, cukry 3,5g, bílkoviny 5,4g, sůl 1,2g. 

7005 – Šunka a sýr 120g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 1 den 

Složení: bramborový salát (brambory vařené 66%, majonéza (rostlinný olej, pitná voda, cukr, pasterovaný vaječný žloutek, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni 

glutaman sodný, konzervant benzoát sodný), sterilované okurky, sterilovaná mrkev, marinovaná cibule, hořčice (pitná voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, koření), 

sterilovaný hrášek, koření), veka 33% (pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, droždí, zlepšující prostředek (pšeničná, sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mastných kyselin e, 

mono a diglyceridy mastných kyselin), pšeničná mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl s jódem), sýr (mléko, syřidlo, enzymy, sůl), šunka vepřová 10% (vepřová 

kýta 70%, voda 24%, jedlá sůl, želírující látka (karagenan, guma euchema), zahušťovadlo konjaková guma, stabilizátory (trifosforečnany sodné a draselné, difosforečnany), cukr, 

antioxidanty (askorban sodný, erythorban sodný, citronany sodné), látka zvýrazňující chuť sójový hydrolyzát, barvivo karmín), sterilované okurky (okurky 51%, voda, ocet, sůl, hořčice, 

sacharin), vejce, majonéza (rostlinný olej řepkový, pasterovaná vejce, voda, ocet, zahušťovadlo modifikovaný škrob, cukr, jedlá sůl jodovaná, semínka hořčice, stabilizátor xanthan, 

konzervant oxid siřičitý), sterilovaná kapie (červená paprika, voda, sůl, hořčice, ocet, sacharin), petrželová nať. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 687kJ / 164kcal, tuky 8,5g, nasycené mastné kyseliny 1,8g, sacharidy 15g, cukry 3,1g, bílkoviny 6,9g, sůl 1,1g. 

7006 – Speciál 120g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 1 den 

Složení: bramborový salát (brambory vařené 66%, majonéza (rostlinný olej, pitná voda, cukr, pasterovaný vaječný žloutek, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni 

glutaman sodný, konzervant benzoát sodný), sterilované okurky, sterilovaná mrkev, marinovaná cibule, hořčice (pitná voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, koření), 

sterilovaný hrášek, koření), veka 33% (pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, droždí, zlepšující prostředek (pšeničná, sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mastných kyselin e, 

mono a diglyceridy mastných kyselin), pšeničná mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl s jódem), debrecínka (vepřová kýta 75%, voda 19%, jedlá sůl, konzervant 

dusitan sodný, želírující látka guma euchema, cukr, stabilizátory (trifosforečnany sodné a draselné, difosforečnany), antioxidant erythorban sodný, barvivo annato), rajče, turista (vepřové 

maso 80%, hovězí maso 2%, voda 13%, jedlá sůl, konzervant dusitan sodný, směs přírodního koření (pepř černý, česnek, koriandr), stabilizátory (trifosforečnany sodné a draselné, 

polyfosforečnany, difosforečnany), modifikovaný škrob, želírující látky (chlorid draselný, karagenan, guma euchema, xanthan), živočišné proteiny, zvýrazňovač chuti sójový hydrolyzát, 

antioxidant askorban sodný, barvivo karmín), herkules (vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, jodidovaná jedlá sůl, koření, extrakty koření, startovací kultura mikroorganismů, 

dextróza, antioxidant erythorban sodný, stabilizátor dusitan sodný, barvivo karmín), sterilované okurky (okurky 51%, voda, ocet, sůl, hořčice, sacharin), vejce, majonéza (rostlinný olej 

řepkový, pasterovaná vejce, voda, ocet, zahušťovadlo modifikovaný škrob, cukr, jedlá sůl jodovaná, semínka hořčice, stabilizátor xanthan, konzervant oxid siřičitý), petrželová nať. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 808kJ / 193kcal, tuky 11g, nasycené mastné kyseliny 1,4g, sacharidy 18g, cukry 4,8g, bílkoviny 5,6g, sůl 1,5g. 

7007 – Šunka na másle 75g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 1 den 

Složení: veka 33% (pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, droždí, zlepšující prostředek (pšeničná, sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mastných kyselin e, mono a diglyceridy 

mastných kyselin), pšeničná mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl s jódem), šunka vepřová 32% (vepřová kýta 70%, voda 24%, jedlá sůl, želírující látka 

(karagenan, guma euchema), zahušťovadlo konjaková guma, stabilizátory (trifosforečnany sodné a draselné, difosforečnany), cukr, antioxidanty (askorban sodný, erythorban sodný, 

citronany sodné), látka zvýrazňující chuť sójový hydrolyzát, barvivo karmín), máslo 13% (tuk min. 82%, voda), sterilované okurky (okurky 51%, voda, ocet, sůl, hořčice, sacharin), vejce, 

majonéza (rostlinný olej řepkový, pasterovaná vejce, voda, ocet, zahušťovadlo modifikovaný škrob, cukr, jedlá sůl jodovaná, semínka hořčice, stabilizátor xanthan, konzervant oxid 

siřičitý), 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1872kJ / 452kcal, tuky 38g, nasycené mastné kyseliny 9,7g, sacharidy 19g, cukry 1,9g, bílkoviny 8,4g, sůl 1,1g. 
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7008 – Chlebíček se šlehanou nivou 90g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 1 den 

Složení: veka 44% (pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, droždí, zlepšující prostředek (pšeničná, sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mastných kyselin e, mono a diglyceridy 

mastných kyselin), pšeničná mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl s jódem), šlehaná niva 44% (rostlinný tuk, sýr niva (mléko, sůl, mléčné kultury, penicillinum 

roqueforti)), červená cibule, pórek, sterilovaná kapie (červená paprika, voda, sůl, hořčice, ocet, sacharin). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 2167kJ / 526kcal, tuky 56g, nasycené mastné kyseliny 30g, sacharidy 4,1g, cukry 2,1g, bílkoviny 15g, sůl 0,04g. 

7009 – Chlebíček vajíčkový 110g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 1 den 

Složení: bramborový salát (brambory vařené 66%, majonéza (rostlinný olej, pitná voda, cukr, pasterovaný vaječný žloutek, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni 

glutaman sodný, konzervant benzoát sodný), sterilované okurky, sterilovaná mrkev, marinovaná cibule, hořčice (pitná voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, koření), 

sterilovaný hrášek, koření), veka 36% (pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, droždí, zlepšující prostředek (pšeničná, sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mastných kyselin e, 

mono a diglyceridy mastných kyselin), pšeničná mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl s jódem), vařené vejce 18%, majonéza (rostlinný olej řepkový, 

pasterovaná vejce, voda, ocet, zahušťovadlo modifikovaný škrob, cukr, jedlá sůl jodovaná, semínka hořčice, stabilizátor xanthan, konzervant oxid siřičitý), sterilované okurky (okurky 51%, 

voda, ocet, sůl, hořčice, sacharin), rajče, petrželová nať. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 927kJ / 223kcal, tuky 16g, nasycené mastné kyseliny 1,4g, sacharidy 17g, cukry 3,9g, bílkoviny 2,7g, sůl 0,88g. 

OBLOŽENÉ PEČIVO BALENÉ 

Obložené bagety 
7012 – Kuřecí bageta 250g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: bageta 44% (mouka pšeničná, voda, zlepšující prostředek (rostlinný tuk (palmový a řepkový neztužený v různém poměru), cukr, sušená syrovátka, dextróza, sůl, sušené 

odstředěné mléko), olej řepkový, droždí, sůl, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a 

diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), kuřecí stripsy 24% (kuřecí prsní řízek 60%, panáda (pšeničná mouka, jedlá sůl, dextróza, koření, cukr, droždí, 

barvivo paprikový extrakt), pitná voda, pšeničná mouka, rostlinný olej (slunečnicový a řepkový), jedlá sůl, modifikovaný škrob, glukózový sirup, hydrolyzát drůbežích bílkovin, stabilizátory 

difosforečnany, dextróza, aroma, antioxidant askorban sodný, citrón), dresink francouzský (dresink francouzský (rostlinný olej, voda, cukr, ocet, rajčatový protlak, vejce, semínko hořčice, 

jedlá sůl, modifikovaný škrob, koření, cibulové aroma, stabilizátor (gumová guma, xanthan), konzervant sorban draselný, byliny, přírodní barvivo beta-karoten), salát, sterilované okurky 

(okurky 51%, voda, ocet, sůl, hořčice, sacharin), sterilovaná kapie (červená paprika, voda, sůl, hořčice, ocet, sacharin), pórek. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1127kJ / 269kcal, tuky 14g, nasycené mastné kyseliny 1,9g, sacharidy 29g, cukry 6,4g, bílkoviny 6,8g, sůl 2,2g. 

7013 – Bageta Vanesa 220g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: bageta 50% (mouka pšeničná, voda, zlepšující prostředek (rostlinný tuk (palmový a řepkový neztužený v různém poměru), cukr, sušená syrovátka, dextróza, sůl, sušené 

odstředěné mléko), olej řepkový, droždí, sůl, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a 

diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), vepřová šunka vepřová (vepřová kýta 70%, voda 24%, jedlá sůl, želírující látka (karagenan, guma euchema), 

zahušťovadlo konjaková guma, stabilizátory (trifosforečnany sodné a draselné, difosforečnany), cukr, antioxidanty (askorban sodný, erythorban sodný, citronany sodné), látka zvýrazňující 

chuť sójový hydrolyzát, barvivo karmín), dresink křenový (rostlinný olej řepkový, voda, křen 8% (křen, antioxidant disiřičitan sodný, kyselina askorbová, regulátor kyselosti kyselina 

citronová), vejce, ocet, cukr, jedlá sůl jodovaná, zahušťovadlo modifikovaný kukuřičný škrob, stabilizátor (guma gaur, xanthan)), konzervant sorban draselný), sýr (mléko, syřidlo, enzymy, 

sůl), vařená vejce, sterilované okurky (okurky 51%, voda, ocet, sůl, hořčice, sacharin), sterilovaná kapie (červená paprika, voda, sůl, hořčice, ocet, sacharin), salát. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 826kJ / 196kcal, tuky 4,9g, nasycené mastné kyseliny 1,4g, sacharidy 29g, cukry 3,8g, bílkoviny 8,9g, sůl 1,4g. 

7016 – Bageta s herkulesem 200g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: bageta 55% (mouka pšeničná, voda, zlepšující prostředek (rostlinný tuk (palmový a řepkový neztužený v různém poměru), cukr, sušená syrovátka, dextróza, sůl, sušené 

odstředěné mléko), olej řepkový, droždí, sůl, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a 

diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), herkules 13% (vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, jodovaná jedlá sůl, koření, extrakty koření, startovací 

kultura mikroorganismů, dextróza, antioxidant erythorban sodný, stabilizátor dusitan sodný, barvivo karmín), dresink křenový (rostlinný olej řepkový, voda, dresink křenový (rostlinný olej 

řepkový, voda, křen 8% (křen, antioxidant disiřičitan sodný, kyselina askorbová, regulátor kyselosti kyselina citronová), vejce, ocet, cukr, jedlá sůl jodovaná, zahušťovadlo modifikovaný 

kukuřičný škrob, stabilizátor (guma gaur, xanthan)), konzervant sorban draselný), vařená vejce, sýr (mléko, syřidlo, enzymy, sůl), sterilované okurky (okurky 51%, voda, ocet, sůl, hořčice, 

sacharin), sterilovaná kapie (červená paprika, voda, sůl, hořčice, ocet, sacharin), salát, pórek. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1153kJ / 275kcal, tuky 12g, nasycené mastné kyseliny 3,5g, sacharidy 32g, cukry 4,5g, bílkoviny 9,7g, sůl 1,8g. 

7017 – Bageta sýrová 220g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: bageta 50% (mouka pšeničná, voda, zlepšující prostředek (rostlinný tuk (palmový a řepkový neztužený v různém poměru), cukr, sušená syrovátka, dextróza, sůl, sušené 

odstředěné mléko), olej řepkový, droždí, sůl, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a 

diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), sýr 16% (mléko, syřidlo, enzymy, sůl), dresink křenový (rostlinný olej řepkový, voda, křen 8% (křen, antioxidant 

disiřičitan sodný, kyselina askorbová, regulátor kyselosti kyselina citronová), vejce, ocet, cukr, jedlá sůl jodovaná, zahušťovadlo modifikovaný kukuřičný škrob, stabilizátor (guma gaur, 

xanthan)), konzervant sorban draselný), uzený sýr 4% (mléko, sůl, sýrařské kultury, enzymy), vařená vejce, sterilované okurky (okurky 51%, voda, ocet, sůl, hořčice, sacharin), sterilovaná 

kapie (červená paprika, voda, sůl, hořčice, ocet, sacharin), salát, pórek. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 946kJ / 225kcal, tuky 7,2g, nasycené mastné kyseliny 3,1g, sacharidy 29g, cukry 4g, bílkoviny 11g, sůl 1,4g. 

7018 – Bageta s uzeným masem 220g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: bageta 50% (mouka pšeničná, voda, zlepšující prostředek (rostlinný tuk (palmový a řepkový neztužený v různém poměru), cukr, sušená syrovátka, dextróza, sůl, sušené 

odstředěné mléko), olej řepkový, droždí, sůl, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a 

diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), uzené maso 18% (vepřová kýta 75%, voda 19%, jedlá sůl, konzervant dusitan sodný, želírující látka guma 

euchema, cukr, stabilizátory (trifosforečnany sodné a draselné, difosforečnany), antioxidant erythorban sodný, barvivo annato), dresink křenový (rostlinný olej řepkový, voda, křen 8% 

(křen, antioxidant disiřičitan sodný, kyselina askorbová, regulátor kyselosti kyselina citronová), vejce, ocet, cukr, jedlá sůl jodovaná, zahušťovadlo modifikovaný kukuřičný škrob, 

stabilizátor (guma gaur, xanthan)), konzervant sorban draselný), vařená vejce, sterilované okurky (okurky 51%, voda, ocet, sůl, hořčice, sacharin), sterilovaná kapie (červená paprika, 

voda, sůl, hořčice, ocet, sacharin), salát. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 804kJ / 191kcal, tuky 4,9g, nasycené mastné kyseliny 1,1g, sacharidy 29g, cukry 3,9g, bílkoviny 7,6g, sůl 1,4g. 

7020 – Bageta sójová 180g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: bageta 44% (mouka pšeničná, zlepšující prostředek (pšeničné vločky, sójová drť, lněné semínko, ovesné vločky, sójové vločky, pšeničná mouka celozrnná, ječná sladová mouka 

pražená, cukr, ječná sladová mouka, pšeničná sladová mouka pražená, směs koření (drcený kmín, koriandr, fenykl), stabilizátor guma guar, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující prostředek 

(pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná 

mouka), dresink křenový (rostlinný olej řepkový, voda, křen 8% (křen, antioxidant disiřičitan sodný, kyselina askorbová, regulátor kyselosti kyselina citronová), vejce, ocet, cukr, jedlá sůl 

jodovaná, zahušťovadlo modifikovaný kukuřičný škrob, stabilizátor (guma gaur, xanthan)), konzervant sorban draselný), turista (vepřové maso 80%, hovězí maso 2%, voda 13%, jedlá sůl, 

konzervant dusitan sodný, směs přírodního koření (pepř černý, česnek, koriandr), stabilizátory (trifosforečnany sodné a draselné, polyfosforečnany, difosforečnany), modifikovaný škrob, 

želírující látky (chlorid draselný, karagenan, guma euchema, xanthan), živočišné proteiny, zvýrazňovač chuti sójový hydrolyzát, antioxidant askorban sodný, barvivo karmín), šunkový 

salám (vepřová kýta 60%, voda 33%, jedlá sůl, konzervant dusitan sodný, dextróza, živočišná bílkovina, bramborový škrob modifikovaný, zahušťovadla (karagenan, xanthan), stabilizátory 
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(difosforečnany, trifosforečnany sodné a draselné), látka zvýrazňující chuť (sójový hydrolyzát, disodné ribonukleotidy), antioxidant erythorban sodný, regulátor kyselosti glukondakton, 

barvivo karmín, aroma, přírodní koření a extrakty koření, sušená zelenina), sýr (mléko, syřidla, enzymy, sůl), salát. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1090kJ / 260kcal, tuky 12g, nasycené mastné kyseliny 1,6g, sacharidy 25g, cukry 2,8g, bílkoviny 13g, sůl 1,8g. 

Obložené ostatní pečivo 

7014 – Bulka s debrecínkou 250g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: bulka 44% mouka pšeničná, voda, zlepšující prostředek (rostlinný tuk (palmový a řepkový neztužený v různém poměru), cukr, sušená syrovátka, dextróza, sůl, sušené odstředěné 

mléko), olej řepkový, sezamové semínko, droždí, sůl, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou 

mono a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), debrecínka 11% (vepřová kýta 75%, voda 19%, jedlá sůl, konzervant dusitan sodný, želírující látka guma 

euchema, cukr, stabilizátory (trifosforečnany sodné a draselné, difosforečnany), antioxidant erythorban sodný, barvivo annato), dresink křenový (rostlinný olej řepkový, voda, křen 8% 

(křen, antioxidant disiřičitan sodný, kyselina askorbová, regulátor kyselosti kyselina citronová), vejce, ocet, cukr, jedlá sůl jodovaná, zahušťovadlo modifikovaný kukuřičný škrob, 

stabilizátor (guma gaur, xanthan)), konzervant sorban draselný), sýr (mléko, syřidlo, enzymy, sůl), čerstvé okurky, čerstvá rajčata, salát. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 743kJ / 176kcal, tuky 5,2g, nasycené mastné kyseliny 1,4g, sacharidy 25g, cukry 3,1g, bílkoviny 7,4g, sůl 1,2g. 

7011 – Obložený rohlík 80g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: rohlík 54% (mouka pšeničná, voda, droždí, sůl, sádlo, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s 
kyselinou mono a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), šunkový salám (vepřová kýta 60%, voda 33%, jedlá sůl, konzervant dusitan sodný, dextróza, 
živočišná bílkovina, bramborový škrob modifikovaný, zahušťovadla (karagenan, xanthan), stabilizátory (difosforečnany, trifosforečnany sodné a draselné), látka zvýrazňující chuť (sójový 
hydrolyzát, disodné ribonukleotidy), antioxidant erythorban sodný, regulátor kyselosti glukondakton, barvivo karmín, aroma, přírodní koření a extrakty koření, sušená zelenina), rostlinný 
tuk (voda, rostlinné oleje a tuky, emulgátor polyglycerolricinoleát, sůl, kyselina citronová, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten, vitamíny A a D), sterilované okurky (okurky 
51%, voda, ocet, sůl, hořčice, sacharin), sterilovaná kapie (červená paprika, voda, sůl, hořčice, ocet, sacharin), salát. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1405kJ / 335kcal, tuky 15g, nasycené mastné kyseliny 6,9g, sacharidy 39g, cukry 6,9g, bílkoviny 11g, sůl 1,8g. 

7015 – Obložená houska cesar 130g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: cesar houska 46% (mouka pšeničná, zlepšující prostředek (slunečnicová semena, lněná semínka, žitná mouka, pšeničné otruby, cukr, sůl, pšeničný lepek, pšeničná sladová 
mouka částečně pražená, zahušťovadlo karboxymethylcelulóza, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných 
kyselin, řepkový lecitin), regulátor kyselosti (fosforečnany vápenaté, kyselina citrónová), rostlinný tuk (palmový, neztužený), sušené odstředěné mléko), voda, droždí, posyp (sezamové 
semínko, lněné semínko, sůl dekorační hrubá, pšeničný škrob), olej řepkový,salát, turista (vepřové maso 80%, hovězí maso 2%, voda 13%, jedlá sůl, konzervant dusitan sodný, směs 
přírodního koření (pepř černý, česnek, koriandr), stabilizátory (trifosforečnany sodné a draselné, polyfosforečnany, difosforečnany), modifikovaný škrob, želírující látky (chlorid draselný, 
karagenan, guma euchema, xanthan), živočišné proteiny, zvýrazňovač chuti sójový hydrolyzát, antioxidant askorban sodný, barvivo karmín), dresink křenový (rostlinný olej řepkový, voda, 
křen 8% (křen, antioxidant disiřičitan sodný, kyselina askorbová, regulátor kyselosti kyselina citronová), vejce, ocet, cukr, jedlá sůl jodovaná, zahušťovadlo modifikovaný kukuřičný škrob, 
stabilizátor (guma gaur, xanthan)), konzervant sorban draselný), sterilované okurky (okurky 51%, voda, ocet, sůl, hořčice, sacharin), sterilovaná kapie (červená paprika, voda, sůl, hořčice, 
ocet, sacharin). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 879kJ / 209kcal, tuky 8g, nasycené mastné kyseliny 0,4g, sacharidy 26g, cukry 4,1g, bílkoviny 8,3g, sůl 1,4g. 

7019 – Obložená pletýnka 220g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: pletýnka 55% (mouka pšeničná, voda, droždí, sůl, sádlo, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s 

kyselinou mono a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), mák 0,8%), rostlinný tuk (voda, rostlinné oleje a tuky, emulgátor polyglycerolricinoleát, sůl, 

kyselina citronová, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten, vitamíny A a D), šunkový salám (vepřová kýta 60%, voda 33%, jedlá sůl, konzervant dusitan sodný, dextróza, 

živočišná bílkovina, bramborový škrob modifikovaný, zahušťovadla (karagenan, xanthan), stabilizátory (difosforečnany, trifosforečnany sodné a draselné), látka zvýrazňující chuť (sójový 

hydrolyzát, disodné ribonukleotidy), antioxidant erythorban sodný, regulátor kyselosti glukondakton, barvivo karmín, aroma, přírodní koření a extrakty koření, sušená zelenina), sýr 

(mléko, syřidlo, enzymy, sůl), herkules (vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, jodidovaná jedlá sůl, koření, extrakty koření, startovací kultura mikroorganismů, dextróza, antioxidant 

erythorban sodný, stabilizátor dusitan sodný, barvivo karmín), okurka, rajče. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1343kJ / 321kcal, tuky 17g, nasycené mastné kyseliny 8g, sacharidy 32g, cukry 1,9g, bílkoviny 10g, sůl 1,4g. 

7022 – Vaječný chléb 200g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: vaječný řízek 40% (vejce, strouhanka, sůl), chléb 40% (mouka pšeničná, mouka žitná, voda, sůl, droždí, kvas (žitná mouka, voda, startovací kultura, kyselina mléčná, kyselina 

octová), zlepšující prostředek (pšeničný lepek, pšeničná mouka bobtnavá, kukuřičná mouka bobtnavá, zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka), kmín), 

hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, kořenící výtažek, kurkumin), okurky (okurky 51%, voda, ocet, sůl, hořčice, sacharin), sterilovaná kapie (červená paprika, 

voda, sůl, hořčice, ocet, sacharin), pórek. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 666kJ / 159kcal, tuky 6,5g, nasycené mastné kyseliny 1,7g, sacharidy 15g, cukry 2,2g, bílkoviny 10g, sůl 0,91g. 

7023 – Obložený chléb 200g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: chléb 40% (mouka pšeničná, mouka žitná, voda, sůl, droždí, kvas (žitná mouka, voda, startovací kultura, kyselina mléčná, kyselina octová), zlepšující prostředek (pšeničný lepek, 

pšeničná mouka bobtnavá, kukuřičná mouka bobtnavá, zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka), kmín), šunkový salám (vepřová kýta 60%, voda 33%, jedlá 

sůl, konzervant dusitan sodný, dextróza, živočišná bílkovina, bramborový škrob modifikovaný, zahušťovadla (karagenan, xanthan), stabilizátory (difosforečnany, trifosforečnany sodné a 

draselné), látka zvýrazňující chuť (sójový hydrolyzát, disodné ribonukleotidy), antioxidant erythorban sodný, regulátor kyselosti glukondakton, barvivo karmín, aroma, přírodní koření a 

extrakty koření, sušená zelenina), turista (vepřové maso 80%, hovězí maso 2%, voda 13%, jedlá sůl, konzervant dusitan sodný, směs přírodního koření (pepř černý, česnek, koriandr), 

stabilizátory (trifosforečnany sodné a draselné, polyfosforečnany, difosforečnany), modifikovaný škrob, želírující látky (chlorid draselný, karagenan, guma euchema, xanthan), živočišné 

proteiny, zvýrazňovač chuti sójový hydrolyzát, antioxidant askorban sodný, barvivo karmín), sýr (mléko, syřidlo, enzymy, sůl), rostlinné máslo (voda, rostlinné tuky, oleje, emulgátory 

(mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglycerylpolycinoleát), sůl, konzervant (sorban draselný), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), aroma, barvivo (annato, curcumin), antioxidant 

(kalcium-dinatrium edta), vitamin A, D3), salát, hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, kořenící výtažek, kurkumin), zelí, sterilované okurky (okurky 51%, voda, 

ocet, sůl, hořčice, sacharin), sterilovaná kapie (červená paprika, voda, sůl, hořčice, ocet, sacharin), pórek. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 667kJ / 160kcal, tuky 9,3g, nasycené mastné kyseliny 3,2g, sacharidy 12g, cukry 1,7g, bílkoviny 7g, sůl 1,1g. 

OBLOŽENÉ PEČIVO NEBALENÉ 
7010 – Retro houska 80g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 1 den 

Složení: houska 62% (mouka pšeničná, voda, droždí, sůl, sádlo, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s 

kyselinou mono a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka)), šunkový salám (vepřová kýta 70%, voda 24%, jedlá sůl, želírující látka (karagenan, guma 

euchema), zahušťovadlo konjaková guma, stabilizátory (trifosforečnany sodné a draselné, difosforečnany), cukr, antioxidanty (askorban sodný, erythorban sodný, citronany sodné), látka 

zvýrazňující chuť sójový hydrolyzát, barvivo karmín), rostlinné máslo (voda, rostlinné tuky, oleje, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglycerylpolycinoleát), jedlá sůl, 

konzervant sorban draselný, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo annato, curcumin, antioxidant kalcium – dinatrium edta, vitamin A, D3). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1300kJ / 310kcal, tuky 14g, nasycené mastné kyseliny 6,8g, sacharidy 35g, cukry 1,6g, bílkoviny 11g, sůl 1,5g.  

7021 – Hamburger 300g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 3 den 

Složení: bulka 44% mouka pšeničná, voda, zlepšující prostředek (rostlinný tuk (palmový a řepkový neztužený v různém poměru), cukr, sušená syrovátka, dextróza, sůl, sušené odstředěné 

mléko), olej řepkový, sezamové semínko, droždí, sůl, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou 

mono a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), masová placka (kuřecí maso strojně oddělené 60%, voda, rostlinný olej, bramborový škrob, potravinářská 
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vláknina, modifikovaný bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátor trifosforečnan sodný a draselný, koření a extrakty koření, antioxidant kyselina erythorbová), salát, sterilované okurky 

(okurky 51%, voda, ocet, sůl, hořčice, sacharin), rajčata, pórek 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 3259kJ / 783kcal, tuky 55g, nasycené mastné kyseliny 12g, sacharidy 35g, cukry 9,7g, bílkoviny 37g, sůl 7,4g. 

OSTATNÍ 
7024 – Vejce na bramborovém salátě 120g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: bramborový salát 46% (brambory vařené 66%, majonéza (rostlinný olej, pitná voda, cukr, pasterovaný vaječný žloutek, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni 

glutaman sodný, konzervant benzoát sodný), sterilované okurky, sterilovaná mrkev, marinovaná cibule, hořčice (pitná voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, koření), 

sterilovaný hrášek, koření), vejce 10%, šunkový salám (vepřová kýta 70%, voda 24%, jedlá sůl, želírující látka (karagenan, guma euchema), zahušťovadlo konjaková guma, stabilizátory 

(trifosforečnany sodné a draselné, difosforečnany), cukr, antioxidanty (askorban sodný, erythorban sodný, citronany sodné), látka zvýrazňující chuť sójový hydrolyzát, barvivo karmín), 

majonéza (rostlinný olej řepkový, pasterovaná vejce, voda, ocet, zahušťovadlo modifikovaný škrob, cukr, jedlá sůl jodovaná, semínka hořčice, stabilizátor xanthan, konzervant oxid 

siřičitý), turista (vepřové maso 80%, hovězí maso 2%, voda 13%, jedlá sůl, konzervant dusitan sodný, směs přírodního koření (pepř černý, česnek, koriandr), stabilizátory (trifosforečnany 

sodné a draselné, polyfosforečnany, difosforečnany), modifikovaný škrob, želírující látky (chlorid draselný, karagenan, guma euchema, xanthan), živočišné proteiny, zvýrazňovač chuti 

sójový hydrolyzát, antioxidant askorban sodný, barvivo karmín), sterilovaná kapie (červená paprika, voda, sůl, hořčice, ocet, sacharin), sterilovaný hrášek (hrášek nekalibrovaným pitná 

voda, cukr, jedlá sůl). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1010kJ / 244kcal, tuky 21g, nasycené mastné kyseliny 1,8g, sacharidy 8,4g, cukry 4,8g, bílkoviny 5,3g, sůl 1,6g. 

SALÁTY 
7026 – Zeleninový salát se šunkou a sýrem 170g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: Salát, okurky, rajčata, vepřová šunka 9% (vepřová kýta 70%, voda 24%, jedlá sůl, želírující látka (karagenan, guma euchema), zahušťovadlo konjaková guma, stabilizátory 

(trifosforečnany sodné a draselné, difosforečnany), cukr, antioxidanty (askorban sodný, erythorban sodný, citronany sodné), látka zvýrazňující chuť sójový hydrolyzát, barvivo karmín), sýr 

9% (mléko, syřidlo, enzymy, sůl), dresink francouzský (rostlinný olej, voda, cukr, ocet, rajčatový protlak, vejce, semínko hořčice, jedlá sůl, modifikovaný škrob, koření, cibulové aroma, 

stabilizátor (gumová guma, xanthan), konzervant sorban draselný, byliny, přírodní barvivo beta-karoten), paprika, mrkev. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 416kJ / 100kcal, tuky 7,3g, nasycené mastné kyseliny 1,6g, sacharidy 4g, cukry 3,1g, bílkoviny 4,6g, sůl 0,55g. 

7028 – Salát s kuřecím masem 185g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: Salát, kuřecí stripsy 24% (kuřecí prsní řízek 60%, panáda (pšeničná mouka, jedlá sůl, dextróza, koření, cukr, droždí, barvivo paprikový extrakt), pitná voda, pšeničná mouka, 

rostlinný olej (slunečnicový a řepkový), jedlá sůl, modifikovaný škrob, glukózový sirup, hydrolyzát drůbežích bílkovin, stabilizátory difosforečnany, dextróza, aroma, antioxidant askorban 

sodný, citrón), rajčata čerstvá, okurky čerstvé, dresink francouzský (rostlinný olej, voda, cukr, ocet, rajčatový protlak, vejce, semínko hořčice, jedlá sůl, modifikovaný škrob, koření, 

cibulové aroma, stabilizátor (gumová guma, xanthan), konzervant sorban draselný, byliny, přírodní barvivo beta-karoten), paprika čerstvá, mrkev. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 536kJ / 129kcal, tuky 9,9g, nasycené mastné kyseliny 1,2g, sacharidy 7g, cukry 5,1g, bílkoviny 3g, sůl 1,3g. 

7025 – Salát s mozzarellou 150g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: Salát, rajčata čerstvá, mozarella 27% (mléko, syřidlo, enzymy), olej. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 207kJ / 86kcal, tuky 3,4g, nasycené mastné kyseliny 1,9g, sacharidy 6g, cukry 2,8g, bílkoviny 4,6g, sůl 0,7g. 

7027 – Salát šopský 190g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: Okurky, rajčata paprika, sýr niva (mléko, sůl, mléčné kultury, penicillinum roqueforti)), /balkán (mléko, smetanové kultury, sůl), olej. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 177kJ / 42kcal, tuky 2,4g, nasycené mastné kyseliny 0,8g, sacharidy 3,4g, cukry 2,4g, bílkoviny 1,8g, sůl 0,24g. 

7029 – Salát těstovinový 260g 
Lahůdkářský výrobek        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: Těstoviny 64% (mouka pšeničná, vejce, sůl, voda), okurky, rajčata, jogurt (mléko, smetanové kultury, sušené mléko odstředěné, modifikovaný škrob), šunkový salám (vepřová 

kýta 70%, voda 24%, jedlá sůl, želírující látka (karagenan, guma euchema), zahušťovadlo konjaková guma, stabilizátory (trifosforečnany sodné a draselné, difosforečnany), cukr, 

antioxidanty (askorban sodný, erythorban sodný, citronany sodné), látka zvýrazňující chuť sójový hydrolyzát, barvivo karmín), sýr (mléko, sýrařské kultury, enzymy, sůl), olej. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1407kJ / 376kcal, tuky 14g, nasycené mastné kyseliny 8g, sacharidy 60g, cukry 28g, bílkoviny 4,6g, sůl 1,1g. 

 


