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ZÁKUSKY

TARTALETKY
KORPUS: Pšeničná mouka (potravinářská pšenice), cukr, margarin (řepkový olej, částečně 
ztužený palmový tuk, voda, emulgátory: slunečnicový lecitin, E 475 a E471, jedlá sůl, konzervant 
kyselina sorbová, máslové aroma, reguláteor kyselosti kyselina citrónová, barvivo betakaroten), 
vejce, citropasta (voda, jablečná dřeň, zahušťovadlo E415, citronové aroma), vanilinové aroma.

NÁPLŇ: Čokoláda (Cukr, kakaová hmota, rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem 
tuku, kakaové máslo, mléčný tuk, emulgátory (sójový lecitin, E476), aroma, stopy arašídů, 
stopy soji, stopy skořápkových plodů), olivový olej, palmový olej, smetana 33%

OZDOBA: ovoce, měsíček lékařský, chrpa

ALERGENY: 1, 3, 5, 7, 8

KOŠÍČEK
KORPUS: Pšeničná mouka (potravinářská pšenice), máslo, sůl, vaječný žloutek, cukr

NÁPLŇ: Čokoláda (Cukr, kakaová hmota, rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem 
tuku, kakaové máslo, mléčný tuk, emulgátory (sójový lecitin, E476), aroma, stopy arašídů, sto-
py soji, stopy skořápkových plodů), olivový olej, palmový olej, smetana 33%

OZDOBA: ovoce

ALERGENY: 1, 3, 5, 7, 8

DORT OVOCNÝ
KORPUS: Pšeničná mouka (potravinářská pšenice), máslo, sůl, vaječný žloutek, cukr, vaječný bílek

NÁPLŇ: Tvaroh, mascarpone (smetana, kyselina citrónová), smetana 33%, cukr

OZDOBA: Broskev čerstvá nebo kompotovaná (broskve, pitná voda, cukr, kyselina citronová), cukr

ALERGENY: 1, 3, 7



CHARLOTA - OVOCNÝ DORT
KORPUS: Cukrářské piškoty (cukr, pšeničná mouka, vejce, kukuřičný škrob, glukozo-fruktózový 
sirup, E 500 – uhličitany sodný, E 503 -uhličitan amonný, E339 fosforečnan sodný)

NÁPLŇ: želatinový ztužovač (cukr, dextóza, jedná želatina, modifikovaný bramborový škrob) 
E 466 – karboxymethylcelulóza), stopy lepku, stopy vlčího bobu, mléka, stopy vajec), tvaroh 
(mléko, mlékárenská kultura), zakysaná smetana (smetana, mlékárenská kultury)

OZDOBA: malina, jedlá maceška

ALERGENY: 1, 3, 7

ROHLÍČEK
Pšeničná mouka (potravinářská pšenice), vlašský ořech, vejce

NÁPLŇ: Vejce, cukr, kakao (kakaový prášek, E 501 – uhličitany draselné)

OZDOBA: Čokoláda (Cukr, kakaová hmota, rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem 
tuku, kakaové máslo, mléčný tuk, emulgátory (sójový lecitin, E476), aroma, stopy arašídů, 
stopy soji, stopy skořápkových plodů), olivový olej, palmový olej, smetana 33%

ALERGENY: 1, 3, 5, 6, 7, 8 

TRUBIČKY
Pšeničná mouka (potravinářská pšenice), vejce, cukr

NÁPLŇ: smetana ke šlehání (mléko, mléčné složky), bílkový sníh (vejce), cukr, sůl

ALERGENY: 1, 3, 7
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OVOCNÁ BUBLANINA
Pšeničná mouka (potravinářská pšenice), vlašský ořech, vejce, máslo, cukr, sůl, prášek do 
pečiva z vinného kamene (Bio kukuřičný škrob, regulátor kyselosti vinný kámen neboli hydroge-
nvinan draselný, kypřící látka jedlá soda neboli hydrogenuhličitan sodný.)

OZDOBA: ovoce dle sezóny (jahody, černý rybíz, třešně …)

ALERGENY: 1, 3, 7, 8

FRANCOUZSKÉ VĚNEČKY
Pšeničná mouka (potravinářská pšenice), vejce, máslo, sůl, cukr

NÁPLŇ: pudink (smetana, cukr, modifikovaný kukuřičný škrob, laktóza, výtažek z bourbounské 
vanilky, jedlá sůl, mleté vanilkové lusky, přírodní aroma, kukruma - barvicí rostlinný extrakt, E407 
- Karagenan, E160c - Paprikový extrakt, Kapsanthin, Kapsorubin), kukuřičný škrob, máslo, cukr

ALERGENY: 1, 3, 7

DORT DERBY
Derby sušenky (pšeničná mouka, palmový tuk, cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem 
tuku,  sušená syrovátka, glukózový sirup, jedlá sůl, aroma, E503 - Uhličitan amonný, E500 - Uh-
ličitany sodné, E472 - Estery mono a diglyceridů mastných kyselin a, b, c, d, e, f, (stopy vajec), 
máslo, smetana na šlehání (mléko, mléčné složky), mascarpone (pasterovaná smetana, 
E330 - Kyselina citronová), ztužovač šlehačkový želatinový (cukr, dextróza, jedlá želatina, modi-
fikovaný bramborový škrob, E466 - Karboxymethylcelulóza1, (stopy lepku, stopy lupiny (vlčího 
bobu), stopy mléka, stopy vajec)

ALERGENY: 1, 3, 7, 13



GRANOLA
Sušené ovoce (meruňky, brusinky, švestky), ořechy (mandle, lískové ořechy) – (stopy arašídů, 
stopy oxidu siřičitého, stopy sezamu, suché skořápkové plody), máslo, zlatý sirup (invertní 
cukrový sirup1, voda, cukr, citrón), třtinový cukr, ovesné vločky, dýňová nebo slunečnicová 
semínka (stopy arašídů, skořápkových plodů, obilovina), sůl

ALERGENY: 5, 7, 8, 12 

LINECKÁ KOLEČKA
Pšeničná mouka (potravinářská pšenice), máslo, cukr, vejce, kúra z citrónu

NÁPLŇ: marmeláda rybízová (jablka, červený rybíz, bezinky na úpravu barvy, kyselina citrónová, 
koncentrát z černé mrkve, pektin, antioxidant citran vápenatý, aroma) - obsahuje oxid siřičitý

ALERGENY: 1, 3, 7, 12 
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