
Gramáž: 380g

Trvanlivost: 4 dny

A:vejce, citron

Gramáž: 370g

Trvanlivost: 4 dny

Gramáž: 400g

Trvanlivost: 4 dny

A:vejce

Vanilková bábovka

Rýžová mouka, vejce, řepkový olej, rýžový nápoj (voda, rýže 14%, slunečnicový olej, mořská sůl), bramborový škrob, tapiokový 

škrob, kypřící prášek (citronan sodný, bramborový škrob, jedlá soda), vanilka mletá pravá, vanilkový cukr (cukr, vanilkové 

lusky), citronová kůra

Mramorová bábovka

Rýžová mouka, vejce, řepkový olej, rýžový nápoj (voda, rýže 14%, slunečnicový olej, mořská sůl), bramborový škrob, tapiokový 

škrob, kakaový rprášek, kypřící prášek (citronan sodný, bramborový škrob, jedlá soda), vanilka mletá pravá, vanilkový cukr 

(cukr, vanilkové lusky), citronová kůra

Kokosová bábovka

Rýžová mouka, vejce, řepkový olej, rýžový nápoj (voda, rýže 14%, slunečnicový olej, mořská sůl), bramborový škrob, kokos 

strouhaný, tapiokový škrob, kypřící prášek (citronan sodný, bramborový škrob, jedlá soda), vanilka mletá pravá, vanilkový cukr 

(cukr, vanilkové lusky), citronová kůra

A:vejce
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Gramáž: 380g

Trvanlivost: 4 dny

A:vejce, mléko

Gramáž: 380g

Trvanlivost: 4 dny

A:vejce, vlašské ořechy

Šlehačková bábovka

Rýžová mouka, vejce, řepkový olej, šlehačka 31%, bramborový škrob, kokos strouhaný, tapiokový škrob, kypřící prášek 

(citronan sodný, bramborový škrob, jedlá soda), vanilka mletá pravá, vanilkový cukr (cukr, vanilkové lusky), citronová kůra

Ořechová bábovka

Rýžová mouka, vejce, řepkový olej, rýžový nápoj (voda, rýže 14%, slunečnicový olej, mořská sůl), bramborový škrob, vlašské 

ořechy mleté, tapiokový škrob, kypřící prášek (citronan sodný, bramborový škrob, jedlá soda), vanilka mletá pravá, vanilkový 

cukr (cukr, vanilkové lusky), citronová kůra
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Drobenkový koláč
Gramáž:

Trvanlivost: 4 dny

A: vejce

Ovocný koláč
Gramáž: 1200g

Trvanlivost: 4 dny
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Složení: Rýžová mouka, VEJCE, řepkový olej, rýžový nápoj (voda, rýže 14%, slunečnicový olej, mořská sůl),  

bramborový škrob, tapiokový škrob, kypřící prášek ((citronan sodný, bramborový škrob, jedlá soda)), vanilkový 

cukr (cukr, vanilkové lusky): Lesní ovoce, rostlinný tuk ((rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), pitná 

voda, částečně ztužený rotlinný olej (palmový, řepkový), rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový 

lecitin, E471, dextroźa, aroma, regulator kyselosti E330, barvivo E160a)

A: vejce

Složení: Rýžová mouka, VEJCE, řepkový olej, rýžový nápoj (voda, rýže 14%, slunečnicový olej, mořská sůl), 

bramborový škrob, tapiokový škrob, kypřící prášek ((citronan sodný, bramborový škrob, jedlá soda)), vanilkový 

cukr (cukr, vanilkové lusky): Lesní ovoce, rostlinný tuk ((rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), pitná 

voda, částečně ztužený rotlinný olej (palmový, řepkový), rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový 

lecitin, E471, dextroźa, aroma, regulator kyselosti E330, barvivo E160a)



Makový koláč s lesním ovocem a drobenkou
Gramáž: 1300g

Trvanlivost: 4 dny

Quinoový koláček:
Gramáž: 79g /850g

Trvanlivost: 5dní při teplotě do 6 st. Celsia

A: vejce, sója, ARAŠÍDY (PODZEMNICE OLEJNÁ)
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A: vejce

Složení:Rýžová mouka, VEJCE, řepkový olej, rýžový nápoj (voda, rýže 14%, slunečnicový olej, mořská sůl), mák 

mletý, bramborový škrob, tapiokový škrob, kypřící prášek ((citronan sodný, bramborový škrob, jedlá soda)), 

skořice, citronová a pomerančová kůra, vanilkový cukr (cukr, vanilkové lusky): Lesní ovoce, rostlinný tuk 

((rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), pitná voda, částečně ztužený rotlinný olej (palmový, řepkový), 

rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, dextroźa, aroma, regulator kyselosti E330, 

barvivo E160a)

Složení:Zrno-quinoa bílá (vařené), rostlinný tuk((rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), pitná voda, částečně ztužený 

rotlinný olej (palmový, řepkový), rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, dextroźa, aroma, regulator 

kyselosti E330, barvivo E160a), cukr, vejce, rýžový nápoj (voda, rýže 14%, slunečnicový olej, mořská sůl), kakaový prášek 

(kakao se sníženým obsahem tuku (min. 16%)), sůl. krém: ARAŠÍDOVÉ máslo (pražené nesolené ARAŠÍDY, třtinový cukr, sůl), 

rostlinný tuk (rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), pitná voda, částečně ztužený rotlinný olej (palmový, řepkový), 

rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, dextroźa, aroma, regulator kyselosti E330, barvivo E160a), 

Čokoládová poleva: kakaové máslo, kakaové boby, cukr, tuk, voda, sojový lecitin, plně ztužený kokosový tuk.



Štola
Trvanlivost: 3 dny

Gramáž: 400g

A: vejce, soja

Složení:Rýžová mouka, SOJOVÝ jogurt(pitná voda, cukr, loupané sojové boby, modifikovaný tapiokový škrob, 

karagenan, pektin, fosforečnan vápenatý, maltodextrin, aroma, mořská sůl, vitaminy B2, B12, D2, kurkumin, 

annatto), rostlinný tuk (rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), pitná voda, částečně ztužený rotlinný olej 

(palmový, řepkový), rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, dextroźa, aroma, regulator 

kyselosti E330, barvivo E160a), cukr, kukuřičný škrob, kandovaná citronová a pomerančová kůra, rozinky, 

bramborová mouka, slunečnicový lecitin, kypřící prášek (citronan sodný, bramborový škrob, jedlá soda ), 

vanilkový cukr, citronová kůra.
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Brownies
Gramáž: 90g/kus

Trvanlivost: 3 dny (prodloužení trvanlivosti 4 dny při teplotě do 6 st.Celsia pod poklopem)

A: soja, vejce, vlašské ořechy

Perník
Gramáž: 120g/kus

Trvanlivost: 3 dny

A: vejce, soja

Punčové řezy
Gramáž: 120g/kus

Trvanlivost 4-5 dní při teplotě do 6  st. Celsia

A: vejce
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Složení: Cukr, hořká čokoláda (cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 16% kakaové máslo, emulgátor 

(E322 sojový lecitin), aroma, ), rostlinný tuk (rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), pitná voda, částečně 

ztužený rotlinný olej (palmový, řepkový), rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, 

dextroźa, aroma, regulator kyselosti E330, barvivo E160a), vejce, vlašské ořechy, rýžová mouka, kukuřičný škrob.

Cukr, rýžová mouka, Vejce, rýžový nápoj ((voda, rýže 14%, slunečnicový olej, mořská sůl), řepkový olej, 

ovocný protlak (jablka, meruňky), řepkový olej, meruňkový rozvar (meruňky, g-f sirup, kys. Citronová, 

pektin), hořká čokoláda (cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 16% kakaové máslo, 

emulgátor (E322 sojový lecitin), aroma, ), bramborový škrob, tapiokový škrob, kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku,  koření (skořice, anýz, muškátový oříšek, hřebíček), kypřící prášek (citronan 

sodný, bramborový škrob, jedlá soda), citronová kůra, vanilkové aroma. 

složení: Cukr, voda, vejce, rýžová mouka, Rybízová náplň (cukr, ovocný protlak červený rybíz 49%, kyselina E330, 

želírující látka: E440, přírodní aroma, voda) bramborový škrob, tapiokový škrob,  barvivo Červeň jahodová 

(glycerol, oxid křemičitý, barvivo E124, E122), rumové aroma.



Citronové řezy
Gramáž: 70g/kus

Trvanlivost: 3 dny při teplotě do 6 st. Celsia

A: vejce
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Složení: Rýžová mouka, cukr, vejce, voda, řepkový olej, bramborový škrob, tapiokový škrob, kypřící 

prášek (kukuřičný škrob, vinný kámen, jedlá soda, citronová šťáva, citronová kůra, mletá pravá vanilka, 

kypřící prášek (bramborový škrob, jedlá soda, citronan). Vaječné bílky, cukr moučka , citronová šťáva, 

voda.



Čokoládový s mandlemi
Gramáž: 80g/kus

Trvanlivost: 3 dny

A: vejce, mandle

Vanilkový s malinami
Gramáž: 80g/kus

Trvanlivost: 3 dny

A:VEJCE, citron

Čokoládový lesní
Gramáž: 90g/kus

Trvanlivost: 3 dny

A: mléko, vejce

Složení: Rýžová mouka, vejce, řepkový olej, voda, bramborový škrob, kakao holandského typu, tapiokový škrob, kypřící prášek 

(citronan sodný, bramborový škrob, jedlá soda), mandle, vanilka mletá pravá, vanilkový cukr (cukr, vanilkové lusky),

Složení: Rýžová mouka, VEJCE, řepkový olej, voda bramborový škrob, tapiokový škrob, kypřící prášek (citronan 

sodný, bramborový škrob, jedlá soda), vanilka mletá pravá, maliny (mražené) vanilkový cukr (cukr, vanilkové 

lusky), citronová kůra

Rýžová mouka, VEJCE, cukr, voda, tvaroh, řepkový olej, bramborový škrob, kakaový prášek kakao se sníženým 

obsahem tuku (min. 16%)), ovoce (dle sezónní nabídky), tapiokový škrob, kypřící prášek (citronan sodný, 

bramborový škrob, jedlá soda).
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Extra čokoládový
Gramáž: 85g

Trvanlivost: 3 dny

A: vejce, soja

Drobenkový
Gramáž: 80g/kus

Trvanlivost: 3 dny

A:vejce

Složení: Rýžová mouka, vejce, řepkový olej, voda, bramborový škrob, kakao holandského typu, tapiokový škrob, kypřící prášek 

(citronan sodný, bramborový škrob, jedlá soda),hořká čokoláda (cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 16% 

kakaové máslo, emulgátor (E322 SOJOVÝ lecitin), aroma, vanilka mletá pravá, vanilkový cukr (cukr, vanilkové lusky),

Složení: Rýžová mouka, VEJCE, řepkový olej, voda, jablko krájené, bramborový škrob, tapiokový škrob, kypřící 

prášek (citronan sodný, bramborový škrob, jedlá soda), vanilka mletá pravá, maliny (mražené) vanilkový cukr 

(cukr, vanilkové lusky), citronová kůra
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Lemoncurd
Gramáž: 66g

Trvanlivost: 5 dní při teplotě do 6 st. Celsia

Arašídy v čokoládě
Gramáž: 78g

Trvanlivost: 5 dní při teplotě do 6 st. Celsia

Alergeny: vejce, arašídy, soja

Malinová
Gramáž: 77g

Trvanlivost:7 dní při teplotě do 6 st. Celsia

Alergeny: vejce, citron
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Složení:  rýžová mouka, cukr, rostlinný tuk (rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), pitná voda, částečně ztužený 

rotlinný olej (palmový, řepkový), rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, dextroźa, aroma, 

regulator kyselosti E330, barvivo E160a); tapiokový škrob, kukuřičný škrob, bramborový škrob, VEJCE, kukuřičná mouka, 

xanthan, sůl; VAJEČNÝ ŽLOUTEK, citronová šťáva, třtinový cukr, rostlinný tuk (rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), 

pitná voda, částečně ztužený rotlinný olej (palmový, řepkový), rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, 

E471, dextroźa, aroma, regulator kyselosti E330, barvivo E160a), citronová kůra. Citronová šťáva Pistácie

Alergeny: VEJCE, PISTÁCIE

složení: rýžová mouka, cukr, rostlinný tuk (rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), pitná voda, částečně ztužený 

rotlinný olej (palmový, řepkový), rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, dextroźa, aroma, 

regulator kyselosti E330, barvivo E160a), arašídy, tapiokový škrob, kukuřičný škrob, bramborový škrob, kokosový krém 

(extrakt z kokosu 82%, voda) VEJCE, hořká čokoláda ((cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 16% kakaové máslo, 

emulgátor (E322 SOJOVÝ lecitin), aroma, )kukuřičná mouka, xanthan, třtinový cukr, sůl.

Alergeny: vejce, soja, arašídy

Složení: rýžová mouka, tapiokový škrob, kukuřičný škrob, bramborový škrob, kukuřičná mouka, xanthan, vejce, citronová 

kůra, cukr, sůl, rostlinný tuk (rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), pitná voda, částečně ztužený rotlinný olej 

(palmový, řepkový), rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, dextroźa, aroma, regulator kyselosti 

E330, barvivo E160a); Malinová náplň: maliny (50%), cukr, glukózový sirup, pektin-E440, regulátor kyselosti: kyselina 

citronová E330)



Sezónní
Gramáž: 100g

Trvanlivost: 4 dny při teplotě do 6 st. Celsia

Alergeny: vejce, citron
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 Složení upřesněno dle náplně a období



Citronový dort
Gramáž: 1670g

Trvanlivost: 3 dny při teplotě do 6 st. Celsia

A: vejce, mléko

Jogurtový dort s lesním ovocem
Gramáž:

Trvanlivost: 3 dny

A: vejce, mléko

Schwarzwaldský dort
Gramáž:

Trvanlivost: 2 dny při teplotě do 6 st. Celsia

A: vejce, mléko, soja.

Složení: šlehačka (31%), Jogurt bílý (3,7%), vejce, cukr, rýžová mouka, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, citronová šťáva, třtinový 

cukr, rostlinný tuk (rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), mléko plnotučné , částečně ztužený rotlinný 

olej (palmový, řepkový), rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, dextroźa, aroma, 

regulator kyselosti E330, barvivo E160a), citronová kůra, olej, voda, bramborový škrob, kakaový prášek (tuk 16%),  

jedlá želatina vepřová, tapiokový škrob, kypřící prášek (citronan sodný, bramborový škrob, jedlá soda),

Složení: šlehačka (31%), Jogurt bílý (3,7%), vejce, cukr, rýžová mouka, lesní ovoce (jahody, maliny, borůvky, rybíz, 

ostružiny – mražené), olej, mléko plnotučné, bramborový škrob, kakaový prášek (tuk 16%),  jedlá želatina 

vepřová, tapiokový škrob, kypřící prášek (citronan sodný, bramborový škrob, jedlá soda), citronová kůra.

Složení: Šlehačka, mascarpone,cukr,  vejce, rýžová mouka, bramborový škrob, višnová náplň: višně 50%, g-f sirup, 

pektin, kyselina citronová, hořká čokoláda (cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 16% kakaové máslo, 

emulgátor (E322 SOJOVÝ lecitin), aroma),  višně kompotované, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 

tapiokový škrob, vanilkový sirup (voda, cukr, vanilka),  kypřící prášek (citrnonan sodný, bramborový škrob, jedlá 

soda).
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Harlekýn
Gramáž:

Trvanlivost: 2 dny

A: vejce, mléko

Mocca dort
Gramáž:

Trvanlivost: 2 dny

Složení: Šlehačka, mascarpone,cukr,  vejce, rýžová mouka, bramborový škrob, malinová náplň: maliny 50%, g-f 

sirup, pektin, kyselina citronová, hořká čokoláda (cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 16% kakaové 

máslo, emulgátor (E322 SOJOVÝ lecitin), aroma), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, tapiokový škrob, 

vanilkový sirup (voda, cukr, vanilka),  kypřící prášek (citrnonan sodný, bramborový škrob, jedlá soda).

Složení: šlehačka, mascarpone, Rýžová mouka, cukr, bramborový škrob, meruňková náplň: meruňky 50%, g-f 

sirup, pektin, kyselina citronová, meruňky sušené nesířené, voda, tapiokový škrob, vlašské ořechy, mletá káva, 

kypřící prášek (citronan sodný, bramborový škrob, jedlá soda).

Alergeny: vejce, mléko, vlašské ořechy
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Čokoládovo-arašídový dort
Gramáž: 1280g

Trvanlivost: 5 dní

A: vejce, soja, arašídy.

Císařský dort
Gramáž: 

Trvanlivost: 3 dny

Složení: Čokoládovo-arašídový dort

Rýžová mouka, cukr, VEJCE, voda, řepkový olej, bramborový škrob, tapiokový škrob, kypřící prášek (citronan 

sodný, bramborový škrob, jedlá soda), kakaový prášek holandského typu, cukr, citronová kůra, sůl, xanthan. 

Krém: kokosové mléko, arašídy, arašídové máslo (arašídy, třtinový cukr, sůl), rostlinný tuk (rostlinné oleje 

(palmový a jeho druhy, řepkový), pitná voda, částečně ztužený rotlinný olej (palmový, řepkový), rostlinný olej 

(bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, dextroźa, aroma, regulator kyselosti E330, barvivo E160a), 

kukuřičný škrob, cukr.

Poleva: hořká čokoláda (cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 16% kakaové máslo, emulgátor (E322 

SOJOVÝ lecitin), aroma, ), voda, cukr.

Složení: Rýžová mouka, vejce, bramborový škrob, tapiokový škrob, kypřící prášek (citronan sodný, bramborový 

škrob, jedlá soda), cukr, voda, sůl. Náplň: šlehačka (31%), tvaroh, bilý jogurt, zakysaná smetana, cukr, mletá pravá 

vanilka, citronová kůra, citronová šťáva, jedlá želatina. 

Šlehačka (31%), borůvky

Složení. Rýžová mouka, vejce, bramborový škrob, tapiokový škrob, kypřící prášek (kukuřičný škrob, vinný kámen, 

jedlá soda), cukr, voda, sůl. Náplň: šlehačka (31%), tvaroh, bilý jogurt, zakysaná smetana, cukr, mletá pravá 

vanilka, citronová kůra, citronová šťáva, jedlá želatina. 

Šlehačka (31%), ovoce dle nabídky

Alergeny: vejce, mléko
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Sacher
Gramáž: 1110g
Trvanlivost:  4-5 dní při teplotě do 6  st. Celsia

A: soja, vejce

Vanilkový dort s ovocem
Gramáž:

Trvanlivost: 2 dny při teplotě do 6 st. Celsia

A: vejce, mléko

Mrkvový dort
Gramáž: 1980g

Trvanlivost: 2 dny

A: vejce, mléko, vlašské ořechy

Složení: meruňkový džem: meruňky (75%), hořká čokoláda (cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 16% 

kakaové máslo, emulgátor (E322 sojový lecitin), aroma, ), vejce, pitná voda,  rostlinný tuk (rostlinné oleje 

(palmový a jeho druhy, řepkový), pitná voda, částečně ztužený rotlinný olej (palmový, řepkový), rostlinný olej 

(bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, dextroźa, aroma, regulator kyselosti E330, barvivo E160a), 

cukr, rýžová mouka, bramborový škrob, tapiokový škrob, kypřící prášek (citronan sodný, bramborový škrob, jedlá 

soda).

Složení: Čerstvé ovoce dle nabídky, Šlehačka, mascarpone,cukr,  vejce, rýžová mouka, bramborový škrob, 

malinová náplň: maliny 50%, g-f sirup, pektin, kyselina citronová) ,tapiokový škrob, vanilkový sirup (voda, cukr, 

vanilka),  kypřící prášek (citrnonan sodný, bramborový škrob, jedlá soda), vanilka BOURBON mletá

Složení: Strouhaná mrkev, Rýžová mouka, VEJCE, bramborový škrob, tapiokový škrob, řepkový olej, cukr, zakysaná 

SMETANA, VLAŠSKÉ OŘECHY, skořice, citronová kůra, kypřící prášek (citronan sodný, bramborový škrob, jedlá 

soda), sůl. 

Krém: šlehačka, mascarpone, čerstvý sýr, cukr, vanilka mletá. Jedlé kvítí (chrpa, růže, slunečnice, měsíček), vlašské 

ořechy.
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Dort Caffé Latté
Gramáž: 1630g

Trvanilvost: 3 dny

A. vejce, mléko, soja

Složení: šlehačka (31%), Jogurt bílý (3,7%), vejce, cukr, rýžová mouka, olej, mléko plnotučné, káva, bramborový 

škrob,  jedlá želatina vepřová, tapiokový škrob, kypřící prášek (citronan sodný, bramborový škrob, jedlá soda). 

Zdobení: kávová zrna, čokoládové kousky ((cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 16% kakaové máslo, 

emulgátor (E322 sojový lecitin), aroma, ).
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Linecký dort
Gramáž: 650g

Trvanlivost: 3 měsíce při teplotě do 25 st. Celsia

Meruňková crostata
Gramáž: 650g

Trvanlivost: 3 měsíce při teplotě do 25 st. Celsia

A: vejce

Jablečný páj
Gramáž: 650g

Trvanlivost: 4 dny při teplotě do 6 st. Celsia

A: vejce

Složení: Náplň: Malinový džem (maliny, cukr, g-f sirup, pektin-E440, regulátor kyselosti: kyselina citronová E330), 

rýžová mouka, cukr, rostlinný tuk  (rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), pitná voda, částečně ztužený 

rotlinný olej (palmový, řepkový), rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, dextroźa, 

aroma, regulator kyselosti E330, barvivo E160a); mandle, VEJCE, tapiokový škrob, kukuřičný škrob, bramborový 

škrob,  cukrářská želatina, kukuřičná mouka, citronová kůra, pomerančová kůra, směs koření( skořice, badyán, 

hřebíček, nové koření, zázvor),  xanthan, sůl..

 Složení: meruňková náplň: (meruňky (50%), cukr, pektin, kyselina citronová), rýžová mouka, tapiokový škrob, 

kukuřičný škrob, bramborový škrob, cukrářská želatina, kukuřičná mouka, xanthan, VEJCE, citronová kůra, cukr, 

sůl, rostlinný tuk (rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), pitná voda, částečně ztužený rotlinný olej 

(palmový, řepkový), rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, dextroźa, aroma, regulator 

kyselosti E330, barvivo E160a); ; 

 Složení: jablečná náplň: (jablka (50%), rýžový nápoj (rýže 14%, slunečnicový olej, mořská sůl )cukr, kukuřičný 

škrob, vanilkový cukr, skořice, kurkuma), rýžová mouka, tapiokový škrob, kukuřičný škrob, , cukrářská želatina, , 

cukr, rostlinný tuk (rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), pitná voda, částečně ztužený rotlinný olej 

(palmový, řepkový), rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, dextroźa, aroma, regulator 

kyselosti E330, barvivo E160a), bramborový škrob, VEJCE, kukuřičná mouka, citronová kůra, xanthan
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A: vejce, mandle



Citronový frollé
Gramáž:

Trvanlivost: 5 dní při teplotě do 6 st. Celsia

A: vejce, pistácie

Makový páj
Gramáž:

Trvanlivost: 5 dní při teplotě do 6 st. Celsia

A: vejce

Složení: rýžová mouka, cukr, rostlinný tuk (rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), pitná voda, částečně 

ztužený rotlinný olej (palmový, řepkový), rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, 

dextroźa, aroma, regulator kyselosti E330, barvivo E160a); tapiokový škrob, kukuřičný škrob, bramborový škrob, 

VEJCE, kukuřičná mouka, xanthan, sůl; krém: VAJEČNÝ ŽLOUTEK, citronová šťáva, třtinový cukr, rostlinný tuk 

((rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), pitná voda, částečně ztužený rotlinný olej (palmový, řepkový), 

rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, dextroźa, aroma, regulator kyselosti E330, 

barvivo E160a), citronová kůra. Zdobení: citron, pistácie

Složení: rýžová mouka, cukr, rostlinný tuk (rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), pitná voda, částečně 

ztužený rotlinný olej (palmový, řepkový), rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, 

dextroźa, aroma, regulator kyselosti E330, barvivo E160a); tapiokový škrob, kukuřičný škrob, bramborový škrob, 

VEJCE, kukuřičná mouka, xanthan, sůl; náplň: mletý mák, švestková povidla , rostlinný tuk ((rostlinné oleje 

(palmový a jeho druhy, řepkový), pitná voda, částečně ztužený rotlinný olej (palmový, řepkový), rostlinný olej 

(bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, dextroźa, aroma, regulator kyselosti E330, barvivo E160a), 

moučkový cukr, vanilkový cukr, skořice, citronová kůra. 
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Sezónní páj
Gramáž:

Trvanlivost: 3 dny při teplotě do 6 st. Celsia

Složení - dle aktuální nabídky

A: dle aktuálního složení

Cheesecake vanilka
Gramáž: 1200g

Trvanlivost: 5 dní při teplotě do 6 st. Celsia

A: vejce, mléko

Cheesecake vanilka-meruňka
Gramáž: 1300g

Trvanlivost: 5 dní při teplotě do 6 st. Celsia

A: vejce, mléko

Složení: Korpus: Rýžová mouka, cukr, kukuřičný škrob, tapiokový škrob, rostlinný tuk((rostlinné oleje (palmový a 

jeho druhy, řepkový), pitná voda, emulgátory: slunečnicový lecitin, mono- a diglyceridy mastných kyselin, jedlá sůl 

(0,3%), konzervant: sorban draselný, regulátor kyselosti: kyselina citronová, máslové aroma, barvivo: karoteny, 

vitamin A, D, aroma),  vejce, bramborový škrob, kukuřičná mouka, xantan. Náplň: Ricotta, šlehačka, krémový sýr 

(čerstvý sýr 99%, jedlá sůl), meruňková náplň (meruňky 50%, g-f sirup, pektin, kyselina citronová), vejce, cukr, 

vanilkový cukr, citronová  kůra

Složení: Korpus: Rýžová mouka, cukr, kukuřičný škrob, tapiokový škrob, rostlinný tuk((rostlinné oleje (palmový a 

jeho druhy, řepkový), pitná voda, emulgátory: slunečnicový lecitin, mono- a diglyceridy mastných kyselin, jedlá sůl 

(0,3%), konzervant: sorban draselný, regulátor kyselosti: kyselina citronová, máslové aroma, barvivo: karoteny, 

vitamin A, D, aroma),  vejce, bramborový škrob, kukuřičná mouka, xantan. Náplň: Ricotta, šlehačka, krémový sýr 

(čerstvý sýr 99%, jedlá sůl), vejce, cukr, vanilkový cukr, citronová  kůra
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Cheesecake s lesním ovocem
Gramáž: 1300g

Trvanlivost: 5 dní při teplotě do 6 st. Celsia

A: vejce, mléko

Korpus: Rýžová mouka, cukr, kukuřičný škrob, tapiokový škrob, rostlinný tuk((rostlinné oleje (palmový a 

jeho druhy, řepkový), pitná voda, emulgátory: slunečnicový lecitin, mono- a diglyceridy mastných 

kyselin, jedlá sůl (0,3%), konzervant: sorban draselný, regulátor kyselosti: kyselina citronová, máslové 

aroma, barvivo: karoteny, vitamin A, D, aroma), , vejce, bramborový škrob, kukuřičná mouka, xantan. 

Náplň: , směs lesního ovoce (maliny, ostružiny, rybíz, borůvky), Ricotta, šlehačka, krémový sýr (čerstvý 

sýr 99%, jedlá sůl), vejce, cukr, vanilkový cukr, citronová  kůra.
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Tiramisu
Gramáž: 120g

Trvanlivost: 2 dny při teplotě do 6 st. Celsia

A: vejce, mléko, soja

Krémový dezert s čokoládovou ganache
Gramáž: 120g

A: mléko, soja, vlašské ořechy, kešu

Rýžová kaše s malinami
Gramáž: 145g

Trvanlivost: 3 dny při teplotě do 6 st. Celsia

Složení:

A: mléko

Jáhelný dezert
Gramáž: 145g

Trvanlivost: 4 dny při teplotě do 6 st. Celsia

A: vlašké ořechy, kešu
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složení: Šlehačka (33%), Mascarpone, krémový sýr (čerstvý sýr 99%, jedlá sůl), vejce, cukr, rýžová mouka, 

bramborový škorb, káva, tapiokový škrob, kypřící prášek (kukuřičný škrob, vinný kámen, jedlá soda), mletá pravá 

vanilka. Kakaový prášek. 

Složení: Šlehačka (31%), mascarpone (Smetana, Stabilizátory - karagenany, Regulátor kyselosti - kyselina 

citronová), čerstvý sýr (smetana, jedlá sůl, mléčná kultura, guarová guma, karubin), cukr, kokosové mléko 

(kokosový extrakt 60%, voda 40%), hořká čokoláda (cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 16% 

kakaové máslo, emulgátor (E322 SOJOVÝ lecitin), aroma), vlašské ořechy, kešu, kokosové chipsy

složení: Rýžový nápoj (voda, rýže 14%, slunečnicový olej, mořská sůl), jahelná kaše instantní (70% jáhly, 30% rýže), 

agávový sirup, kompotovaný ananas (Ananas, voda, cukr, kyselina citrónová (E330)), slunečnicová semínka, 

VLAŠSKÉ OŘECHY, KEŠU OŘECHY.



Pohankový dezert
Gramáž: 145g

Trvanlivost: 4 dny při teplotě do 6 st. Celsia

A: bez alergenů

Složení: Rýžový nápoj (voda, rýže 14%, slunečnicový olej, mořská sůl), pohanková kaše instantní (70% jáhly, 30% 

rýže), kakao holandského typu, kokos strouhaný, , kokosové chipsy, agávový sirup. 



Jarní cibulka, slanina
Gramáž: 100g

Trvanlivost: 3 dny při teplotě do 6 st. Celsia

A: vejce, mléko

Špenát-česnek
Gramáž: 100g

Trvanlivost: 3 dny při teplotě do 6 st. Celsia

A: vejce, mléko

Kozí sýr-řepa-vlašský ořech
Gramáž: 100g

Trvanlivost: 3 dny při teplotě do 6 st. Celsia

A: vejce, kozí mléko, vlašské ořechy
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Složení: Rýžová mouka, tapiokový škrob, kukuřičný škrob, vejce, čertsvý sýr (čerstvý sýr 99%, jedlá sůl),  přírodní 

termizovaný sýr (Smetana, jedlá sůl, mléčná kultura, guarová guma, karubin), slanina (bramborový škrob, 

kukuřičná mouka, jarní cibulka, koření (Petržel, sůl 34,0 %, cibule, kyselina: kys. citronová, pepř černý), sůl., 

xanthan.

Složení: Rýžová mouka, tapiokový škrob, kukuřičný škrob, vejce, čertsvý sýr (čerstvý sýr 99%, jedlá sůl),  přírodní 

termizovaný sýr (Smetana, jedlá sůl, mléčná kultura, guarová guma, karubin), bramborový škrob, kukuřičná 

mouka, špenátové listy, sýr eidamského typu (mléko, jedlá sůl, mléčné kulutry E160a karoteny), česnek, koření 

(Petržel, sůl 34,0 %, cibule, kyselina: kys. citronová, pepř černý), sůl, xanthan

Složení: Rýžová mouka, tapiokový škrob, kukuřičný škrob, vejce, čerstvý kozí sýr (pasterované kozí mléko, jedlá 

sůl, sýrařské kultury, syřidlo),  červená řepa vařená, bramborový škrob, vlašské ořechy, kukuřičná mouka, 

citronový pepř, sůl, xanthan. 



Cibulový
Gramáž: 66g

Trvanlivost: 3 dny

A: bez alergenů

Semínkový
Gramáž: 66g

Trvanlivost: 3 dny

A: bez alergenů

Muffin sýr-špenát
Gramáž: 80g

Trvanlivost: 3 dny

A: mléko
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Složení: Voda, rýžová mouka, jahelná mouka, čiroková mouka světlá, bramborový škrob, tapiokový škrob, 

bramborová mouka,  čerstvé droždí, řepkový olej, jablečný ocet, rýžový sirup, sůl, směs koření (kmín drcený, 

koriandr mletý, fenykl drcený), restovaná cibule (cibule, řepkový olej,), psyllium, xanthan

Složení: Voda, rýžová mouka, jahelná mouka, čiroková mouka světlá, bramborový škrob, tapiokový škrob, 

bramborová mouka,  čerstvé droždí, řepkový olej, dýňové semínko, lněné semínko, slunečnicové semínko, 

jablečný ocet, rýžový sirup, sůl, směs koření (kmín drcený, koriandr mletý, fenykl drcený), psyllium, xanthan

Složení: Voda, rýžová mouka, jahelná mouka, čiroková mouka světlá, bramborový škrob, tapiokový škrob, 

bramborová mouka,  čerstvé droždí, řepkový olej, čerstvý sýr, listový špenát, jablečný ocet, rýžový sirup, sůl, směs 

koření (kmín drcený, koriandr mletý, fenykl drcený), psyllium, xanthan



Italská bageta
Gramáž: 260g

Trvanlivost: 2 dny

A: bez alergenů

Italská bageta se sušenými rajčaty/s olivami
Gramáž: 260g

Trvanlivost: 2 dny

A: bez alergenů

         
Gramáž: 390g

Trvanlivost: 3 dny

A: bez alergenů
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Složení: Směs mouky (rýžová mouka, kukuřičný škrob, tapiokový škrob), voda, čerstvé droždí, sůl, 

sušená rajčata v oleji /zelené olivy, cukr, drožďový extrakt, rostlinná vláknina, olivový olej

Složení: Směs mouky (rýžová mouka, kukuřičný škrob, tapiokový škrob), voda, čerstvé droždí, sůl, 

cukr, drožďový extrakt, rostlinná vláknina, olivový olej

Mňamkový chléb 

Složení: Voda, rýžová mouka, jahelná mouka, čiroková mouka světlá, bramborový škrob, 

tapiokový škrob, bramborová mouka, čerstvé droždí, řepkový olej, jablečný ocet, rýžový 

sirup, sůl, směs koření (kmín drcený, koriandr mletý, fenykl drcený, cibule smažená, česnek 

drcený, paprikové floky), psyllium, xanthan



Cibuláček            

Gramáž: 390g

Trvanlivost: 3 dny

A: bez alergenů

Sezam-Chia          
Gramáž: 390g

Trvanlivost: 3 dny

A: sezam černý

Venkovský          
Gramáž: 390g

Trvanlivost: 3 dny

A: sezam černý
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Složení: Voda, rýžová mouka, jahelná mouka, čiroková mouka světlá, bramborový škrob, 

tapiokový škrob, bramborová mouka,  čerstvé droždí, řepkový olej, jablečný ocet, rýžový 

sirup, sůl, směs koření (kmín drcený, koriandr mletý, fenykl drcený), restovaná cibule 

(cibule, řepkový olej,), psyllium, xanthan

Složení: voda, rýžová mouka, jahelná mouka, čiroková mouka světlá, bramborový škrob, tapiokový 

škrob, bramborová mouka,  čerstvé droždí, řepkový olej, jablečný ocet, rýžový sirup, sůl, chia 

semínka, směs koření (kmín drcený, koriandr mletý, fenykl drcený), , psyllium, xanthan, sezam černý

Složení: voda, rýžová mouka, jahelná mouka, čiroková mouka světlá, bramborový škrob, tapiokový 

škrob, bramborová mouka,  čerstvé droždí, řepkový olej, jablečný ocet, rýžový sirup, sůl,, směs 

koření (kmín drcený, koriandr mletý, fenykl drcený), , psyllium, xanthan, kopr



Toustový chléb
Gramáž: 470g

A: bez alergenů.
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Složení: Směs mouky (rýžová mouka, kukuřičný škrob, tapiokový škrob), voda, rýžový nápoj (voda, 

rýže 13%, slunečnicový olej, mořská řasa Lithothamnium, mořská sůl), čerstvé droždí, sůl, cukr, 

drožďový extrakt, rostlinná vláknina, olivový olej 



Bicolori
Gramáž: 100g

Trvanlivost: do 4 měsíců

A: vejce

Skořicové cookies
Gramáž: 100g

Trvanlivost. Do 4 měsíců

A: vejce, siřičitan

Složení: rýžová mouka, rostlinný tuk rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), pitná voda, částečně ztužený 

rotlinný olej (palmový, řepkový), rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, dextroźa, 

aroma, regulator kyselosti E330, barvivo E160a),) tapiokový škrob, kukuřičný škrob, VEJCE, cukr, bramborový 

škrob, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kukuřičná mouka, xanthan. 

Složení: rostlinný tuk (rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), pitná voda, částečně ztužený rotlinný olej 

(palmový, řepkový), rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, dextroźa, aroma, regulator 

kyselosti E330, barvivo E160a), rýžová mouka, VEJCE, cukr, tapiokový škrob, pohanková mouka, kukuřičný škrob, 

rozinky, brusinky (obsahují SIŘIČITAN), bramborový škrob, kukuřičná mouka, skořice, kypřící prášek (kukuřičný 

škrob, vinný kámen, jedlá soda), pomerančová kůra, citronová kůra, sůl, xanthan.
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Cioko Kiss
Gramáž: 100g

Trvanlivost: do 4 měsíců

A: vejce, soja

Pohankové s rybízem
Gramáž: 100g

Trvanlivost: do 4 měsíců

A: vejce

Pohankové s čokoládou
Gramáž: 100g

Trvanlivost: do 4 měsíců

A: vejce, soja

Složení: rýžová mouka, rostlinný rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), pitná voda, částečně ztužený 

rotlinný olej (palmový, řepkový), rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, dextroźa, 

aroma, regulator kyselosti E330, barvivo E160a), cukr, VEJCE, pohanková mouka, Kakaový prášek (kakao se 

sníženým obsahem tuku (min. 16%)), kokos tapiokový škrob, kukuřičný škrob, bramborový škrob) xanthan, sůl. 

Poleva+zdobení: hořká čokoláda c uk r,  k a k a o vý   p r á š e k  s e   s n í ž e n ým   o b s a h e m tuku, 16% kakaové 

máslo, emulgátor (E322 SOJOVÝ lecitin), aroma. Plně ztužený kokosový tuk, kokosové  chipsy. 

Složení: rýžová mouka, rostlinný rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), pitná voda, částečně ztužený 

rotlinný olej (palmový, řepkový), rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, dextroźa, 

aroma, regulator kyselosti E330, barvivo E160a), cukr, Rybízová náplň (cukr, ovocný protlak červený rybíz 49%, 

kyselina E330, želírující látka: E440, přírodní aroma, voda), VEJCE, pohanková mouka,  tapiokový škrob, kukuřičný 

škrob, bramborový škrob) xanthan, sůl. 

Složení: rýžová mouka, rostlinný rostlinné oleje (palmový a jeho druhy, řepkový), pitná voda, částečně ztužený 

rotlinný olej (palmový, řepkový), rostlinný olej (bambucký), emulgátory: slunečnicový lecitin, E471, dextroźa, 

aroma, regulator kyselosti E330, barvivo E160a), cukr, hořká čokoláda (c uk r,  k a k a o vý   p r á š e k  s e   s n í ž e 

n ým   o b s a h e m tuku, 16% kakaové máslo, emulgátor (E322 SOJOVÝ lecitin), aroma), VEJCE, pohanková 

mouka, tapiokový škrob, kukuřičný škrob, bramborový škrob) xanthan, sůl. 
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