
Název výrobku množ teplota
doba 

spotřeby
Složení

001 - Pařížský salát dle obj. 1°C-5°C 4 dny

Složení:MAJONÉZA(řepkový olej,voda,vaječný žloudek,kvasný ocet lihový,modif. škrob,sůl,stabil.guma 

guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný,maltodextrin)VÝROBNÍ SALÁM(drůbeží a vepřové maso 

strojně oddělené,vepřové kůže,brambor. škrob,sůlE250,dusitan sodný,E535,E500, kyseliny 

mléčnáE270,citronováE330, antioxidantE300,živočišná bílkovina vepřová,stab.E450,E451,směs koření, 

E261, E260,barvivoE120), HOŘČICE(hořčičné semeno,ocet kvasný lihový,cukr, sůl,kurkuma,koření) 

WORCESTROVÁ OMÁČKA(ocet,cukr,sůl, švestková povidla, koření,barvivo 

E150d,rajč.protlak,aroma,chili a česnekový extrakt)PEPŘ,CUKR, SŮL, 

STERIL.HRÁŠEK,OKURKA,CIBULE(sladidlo E954). Alergeny: VEJCE, HOŘCICE

002 - Ševcovský mls dle obj. 1°C-5°C 4 dny

Složení:MAJONÉZA(řepkový olej,voda,vaječný žloudek,kvasný ocet lihový,modif. škrob,sůl,stabil.guma 

guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný,maltodextrin )VÝROBNÍ SALÁM(drůbeží a vepřové 

maso strojně oddělené,vepřové kůže,brambor. škrob,sůlE250,dusitan sodný,E535,E500, kyseliny 

mléčnáE270,citronováE330, antioxidantE300,živočišná bílkovina vepřová,stab.E450,E451,směs koření, 

E261, E260,barvivoE120) STERIL.ZELÍ,CIBULE ,HRÁŠEK(sladidlo E954),HOŘČICE(hořčičné 

semeno,ocet kvasný lihový,cukr, sůl,kurkuma,koření)KEČUP (voda, rajčatový protlak,cukr,ocet 

,modif.škrobE1422,sůl,koření, benzoan sodný) ALERGENY:VEJCE,HOŘČICE

004 - Feferonkový salát dle obj. 1°C-5°C 4 dny

Složení:SÝR EIDAM(mléko,sůl,mléčné kultury,barvivo E160a), ŘEPKOVÝ 

OLEJ,CUKR,STERIL.OKURKA,CIBULE,PAPRIKA,FEFERONY(voda,ocet, sůl,výtažek koření,sladidlo 

E954) ALERGENY: MLÉKO

005 - Vlašský salát dle obj. 1°C-5°C 4 dny

Složení:MAJONÉZA(řepkový olej,voda,vaječný žloudek,kvasný ocet lihový,modif. škrob,sůl,stabil.guma 

guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný,maltodextrin)VÝROBNÍ SALÁM(drůbeží a vepřové maso 

strojně oddělené,vepřové kůže,brambor. škrob,sůlE250,dusitan sodný,E535,E500, kyseliny 

mléčnáE270,citronováE330, antioxidantE300,živočišná bílkovina vepřová,stab.E450,E451,směs koření, 

E261, E260,barvivoE120), HOŘČICE(hořčičné semeno,ocet kvasný lihový,cukr, sůl,kurkuma,koření) 

WORCESTROVÁ OMÁČKA(ocet,cukr,sůl, švestková povidla, koření,barvivo 

E150d,rajč.protlak,aroma,chili a česnekový extrakt)BRAMBORY,PEPŘ,CUKR, STERIL.HRÁŠEK, 

OKURKA CIBULE,CELER,MRKEV(sladidlo E954). Alergeny: VEJCE, HOŘCICE,CELER

Složení výrobků                  firma:  Vesna s.r.o., Horní 1134/4, 591 01 Žďár nad Sázavou    IČO: 46342087



006 - Akawe salát dle obj. 1°C-5°C 4 dny
Složení: BÍLÝ SÝR(mléko,sůl,mléčné kultury),CIBULE ČERSTVÁ,OLEJ,STERIL.KAPIE(voda, 

ocet,sůl,sacharin,sladidlo E954),PETRŽELOVÁ NAŤ ALERGENY: MLÉKO 

007 - Křenový salát dle obj. 1°C-5°C 4 dny

Složení:MAJONÉZA(řepkový olej,voda,vaječný žloudek,kvasný ocet lihový,modif. škrob,sůl,stabil.guma 

guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný,maltodextrin)VÝROBNÍ SALÁM(drůbeží a vepřové maso 

strojně oddělené,vepřové kůže,brambor. škrob,sůlE250,dusitan sodný,E535,E500, kyseliny 

mléčnáE270,citronováE330, antioxidantE300,živočišná bílkovina vepřová,stab.E450,E451,směs koření, 

E261, E260,barvivoE120), PEPŘ, SŮL, CUKR, STERIL.CIBULE,ZELÍ(zelí,voda,ocet 

kvasný,cukr,sůl,výtažky z přírodních aromatických látek,koření hořčičné semeno,kmín, kyselina citronová 

E330,náhradní sladodlo E954,antioxidant E224)KŘEN(Křen,ocet,voda, rostlinný olej,cukr,sůl,kyselina 

citronová E330,stabilizátor xanthan,guargum, sacharin, cyklamát sodný,konzervant E224,oxid siřičitý) 

Alergeny: VEJCE, HOŘCICE,SIŘIČITANY

009 - Vajíčkový salát dle obj. 1°C-5°C 4 dny

Složení:VEJCE,MAJONÉZA(řepkový olej,voda,vaječný žloudek,kvasný ocet lihový,modif. 

škrob,sůl,stabil.guma guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát 

draselný,maltodextrin),BRAMBORY,STERIL.CUKETA,CIBULE,(sladidlo E954),HOŘČICE (hořčičné 

semeno,ocet kvasný lihový,cukr, sůl,kurkuma,koření),OCET,SŮL ALERGENY:VEJCE,HOŘČICE

011 - Aspik se 

šunkovým salámem
dle obj. 1°C-5°C 4 dny

Složení:ŠUNKOVÝ SALÁM(vepřové maso,voda,bramborový škrob,jedlá sůl,modofikovaný bramborový 

škrob E1442, zahušťovadla E407, E415, dextroza, stabilizátor E450,E451,E250,živičišná bílkovina, 

sůlE508, aroma,látky zvýrazňující chuť a vůni E621,E635,antioxidant E316, extrakt koření, barvivo E120), 

PITNÁ VODA,OCET,CUKR,SŮL,CIBULE ČERSTVÁ,PEPŘ CELÝ,NOVÉ KOŘENÍ,BOBKOVÝ 

LIST,STERIL.HRÁŠEK,CIBULE, PAPRIKA(nahradní sladidlo E954),ŽELATINA

013 - Ovocná duka dle obj. 4°C-8°C 4 dny
TVAROH(tuk 10%),SMETANA(tuk30%)(MLÉKO,stabil.E407) VANILINOVÝ CUKR(příchuť 

etylvanilin),CUKR,MLÉKO,ŽELATINA,PIŠKOTY(mouka pšeničná),STERILOVANÉ  OVOCE



019 - Závitek se 

šunkovým salámem
dle obj. 1°C-5°C 4 dny

Složení:ŠUNKOVÝ SALÁM(vepřové maso,voda,bramborový škrob,jedlá sůl,modofikovaný bramborový 

škrob E1442, zahušťovadla E407, E415, dextroza, stabilizátor E450,E451,E250,živičišná bílkovina, 

sůlE508, aroma,látky zvýrazňující chuť a vůni E621,E635,antioxidant E316, extrakt koření, barvivo E120), 

PITNÁ VODA,OCET,CUKR,SŮL,CIBULE ČERSTVÁ,PEPŘ CELÝ,NOVÉ KOŘENÍ,BOBKOVÝ 

LIST,STERIL.HRÁŠEK,CIBULE, PAPRIKA(nahradní sladidlo E954),ŽELATINA,PODKLADOVÝ 

SALÁT(MAJONÉZA(řepkový olej,voda,vaječný žloudek,kvasný ocet lihový,modif. škrob,sůl,stabil.guma 

guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný,maltodextrin)VÝROBNÍ SALÁM(drůbeží a vepřové maso 

strojně oddělené,vepřové kůže,brambor. škrob,sůlE250,dusitan sodný,E535,E500, kyseliny 

mléčnáE270,citronováE330, antioxidantE300,živočišná bílkovina vepřová,stab.E450,E451,směs koření, 

E261, E260,barvivoE120), HOŘČICE(hořčičné semeno,ocet kvasný lihový,cukr, sůl,kurkuma,koření) 

WORCESTROVÁ OMÁČKA(ocet,cukr,sůl, švestková povidla, koření,barvivo 

E150d,rajč.protlak,aroma,chili a česnekový extrakt)BRAMBORY,PEPŘ,CUKR, 

STERIL.OKURKA,CIBULE,CELER,MRKEV,sladidlo E954. Alergeny: VEJCE, HOŘCICE,CELER

020 - Miska se 

šunkovým salámem
dle obj. 1°C-5°C 4 dny

Složení:ŠUNKOVÝ SALÁM(vepřové maso,voda,bramborový škrob,jedlá sůl,modofikovaný bramborový 

škrob E1442, zahušťovadla E407, E415, dextroza, stabilizátor E450,E451,E250,živičišná bílkovina, 

sůlE508, aroma,látky zvýrazňující chuť a vůni E621,E635,antioxidant E316, extrakt koření, barvivo E120), 

PITNÁ VODA,OCET,CUKR,SŮL,CIBULE ČERSTVÁ,PEPŘ CELÝ,NOVÉ KOŘENÍ,BOBKOVÝ 

LIST,STERIL.HRÁŠEK,CIBULE, PAPRIKA(nahradní sladidlo E954),ŽELATINA,PODKLADOVÝ 

SALÁT(MAJONÉZA(řepkový olej,voda,vaječný žloudek,kvasný ocet lihový,modif. škrob,sůl,stabil.guma 

guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný,maltodextrin)VÝROBNÍ SALÁM(drůbeží a vepřové maso 

strojně oddělené,vepřové kůže,brambor. škrob,sůlE250,dusitan sodný,E535,E500, kyseliny 

mléčnáE270,citronováE330, antioxidantE300,živočišná bílkovina vepřová,stab.E450,E451,směs koření, 

E261, E260,barvivoE120), HOŘČICE(hořčičné semeno,ocet kvasný lihový,cukr, sůl,kurkuma,koření) 

WORCESTROVÁ OMÁČKA(ocet,cukr,sůl, švestková povidla, koření,barvivo 

E150d,rajč.protlak,aroma,chili a česnekový extrakt)BRAMBORY,PEPŘ,CUKR, 

STERIL.OKURKA,CIBULE,CELER,MRKEV,sladidlo E954. Alergeny: VEJCE, HOŘCICE,CELER



022 - Obložený 

chlebíček s debrecínkou
dle obj. 1°C-5°C

v den 

výroby

Složení:VEKA TUKOVÁ (Pšeničná mouka,olej rostlinný(4%),droždí,sůl s jodem, přípravek zlepšující 

mouku, emulgátor(E472e),sladová mouka diastatická,sojová mouka,regulátor kyselosti (E263, E450), látka 

zlepšující mouku (E300), enzymy, olej rostlinný,rostlinné vosky, emulgátor E 322),PODKLADOVÝ 

SALÁT:(MAJONÉZA(řepkový olej,voda,vaječný žloudek,kvasný ocet lihový,modif. škrob,sůl,stabil.guma 

guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný,maltodextrin)VÝROBNÍ SALÁM(drůbeží a vepřové maso 

strojně oddělené,vepřové kůže,brambor. škrob,sůlE250,dusitan sodný,E535,E500, kyseliny 

mléčnáE270,citronováE330, antioxidantE300,živočišná bílkovina vepřová,stab.E450,E451,směs koření, 

E261, E260,barvivoE120), HOŘČICE(hořčičné semeno,ocet kvasný lihový,cukr, sůl,kurkuma,koření) 

WORCESTROVÁ OMÁČKA(ocet,cukr,sůl, švestková povidla, koření,barvivo 

E150d,rajč.protlak,aroma,chili a česnekový 

extrakt)BRAMBORY,PEPŘ,CUKR,STERIL.OKURKA,CIBULE,CELER,MRKEV,sladidlo E954) 

VEJCE,DEBRECÍNSKÁ PEČENĚ (Vepřové maso-pečeně,voda,bramborový škrob,stabilizátor 

E450,E451,živočišná bílkovina,modifikovaný škrob E1422,zahušťovadlo E407, dextroza, pšeničná 

vláknina bezlepková,antioxidant E316,E331, extrakty koření, aroma, jedlá sůl, konzervant E250, paprika 

sladká.).                                                                                                                              Alergeny: VEJCE, 

HOŘCICE,CELER,MOUKA

023 - Obložený 

chlebíček vegetářský
dle obj. 1°C-5°C

v den 

výroby

Složení:VEKA TUKOVÁ (Pšeničná mouka,olej rostlinný(4%),droždí,sůl s jodem, přípravek zlepšující 

mouku, emulgátor(E472e),sladová mouka diastatická,sojová mouka,regulátor kyselosti (E263, E450), látka 

zlepšující mouku (E300), enzymy, olej rostlinný,rostlinné vosky, emulgátor E 322),TAVENÝ 

SÝR,(obnovené odtučněné mléko,sýry,máslo,smetana,tavící soli E452,E331,E450,E339,stabilizátory 

E472e,E407,sůl,kyselina citronová)VEJCE,čerstvá zelenina                                                                                               

Alergeny: VEJCE,MOUKA



024 - Obložený 

chlebíček s ruským 

vejcem

dle obj. 1°C-5°C
v den 

výroby

Složení:VEKA TUKOVÁ (Pšeničná mouka,olej rostlinný(4%),droždí,sůl s jodem, přípravek zlepšující 

mouku, emulgátor(E472e),sladová mouka diastatická,sojová mouka,regulátor kyselosti (E263, E450), látka 

zlepšující mouku (E300), enzymy, olej rostlinný,rostlinné vosky, emulgátor E 322),PODKLADOVÝ 

SALÁT:(MAJONÉZA(řepkový olej,voda,vaječný žloudek,kvasný ocet lihový,modif. škrob,sůl,stabil.guma 

guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný,maltodextrin)VÝROBNÍ SALÁM(drůbeží a vepřové maso 

strojně oddělené,vepřové kůže,brambor. škrob,sůlE250,dusitan sodný,E535,E500, kyseliny 

mléčnáE270,citronováE330, antioxidantE300,živočišná bílkovina vepřová,stab.E450,E451,směs koření, 

E261, E260,barvivoE120), HOŘČICE(hořčičné semeno,ocet kvasný lihový,cukr, sůl,kurkuma,koření) 

WORCESTROVÁ OMÁČKA(ocet,cukr,sůl, švestková povidla, koření,barvivo 

E150d,rajč.protlak,aroma,chili a česnekový 

extrakt)BRAMBORY,PEPŘ,CUKR,STERIL.OKURKA,CIBULE,CELER,MRKEV,sladidlo E954) 

VEJCE,ŠUNKOVÝ SALÁM(vepřové maso,voda,bramborový škrob,jedlá sůl,modofikovaný bramborový 

škrob E1442, zahušťovadla E407, E415, dextroza, stabilizátor E450,E451,E250,živičišná bílkovina, 

sůlE508, aroma,látky zvýrazňující chuť a vůni E621,E635,antioxidant E316, extrakt koření, barvivo E120).                                                                                                                              

Alergeny: VEJCE, HOŘCICE,CELER,MOUKA

025 - Obložené vejce dle obj. 1°C-5°C
v den 

výroby

Složení:PODKLADOVÝ SALÁT:(MAJONÉZA(řepkový olej,voda,vaječný žloudek,kvasný ocet 

lihový,modif. škrob,sůl,stabil.guma guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát 

draselný,maltodextrin)VÝROBNÍ SALÁM(drůbeží a vepřové maso strojně oddělené,vepřové 

kůže,brambor. škrob,sůlE250,dusitan sodný,E535,E500, kyseliny mléčnáE270,citronováE330, 

antioxidantE300,živočišná bílkovina vepřová,stab.E450,E451,směs koření, E261, E260,barvivoE120), 

HOŘČICE(hořčičné semeno,ocet kvasný lihový,cukr, sůl,kurkuma,koření) WORCESTROVÁ 

OMÁČKA(ocet,cukr,sůl, švestková povidla, koření,barvivo E150d,rajč.protlak,aroma,chili a česnekový 

extrakt)BRAMBORY,PEPŘ,CUKR,STERIL.OKURKA,CIBULE,CELER,MRKEV,sladidlo E954) 

VEJCE,GOTHAJSKÝ SALÁM(vepřové a hovězí maso,voda,jedlá sůl,extrakt koření,stabilizátor 

E450,E451,E250,antioxidant E316,látky zvýraznující chuťa vůni E621,E635,aroma,barvivo E120,sušený 

česnek, kvasničné extrakty).                                                                                                                              

Alergeny: VEJCE, HOŘCICE,CELER

028 - Obložená bageta dle obj. 1°C-5°C 3 dny

Složení:BEGETA(rozpečený polotovar(voda, pšeničná mouka, kvasnice, sůl, lepek, antioxidant E300, 

enzymy))POMAZÁNKA(RAMA(rostlinné oleje a tuky,voda,sušené podmáslí,sůl,emulgátor (mono a 

digliceridy mastných kyselin,slunečnicový lecitin),sorban draselný,kyselina citronová,aroma,barvivo 

karoteny),TAVENÝ SÝR (přírodní sýry,tvaroh,voda,tavící soli E331,E451) ,BÍLÝ SÝR(mléko,sůl,mléčné 

kultury),PAŽITKA )ŠUNKA( vepřové maso,voda, bramborový škrob,jedlá sůl,modofikovaný bramborový 

škrob E1442, zahušťovadla E407, E415, dextroza, stabilizátor E450,E451,E250,živičišná bílkovina, 

sůlE508, aroma,látky zvýrazňující chuť a vůni E621,E635,antioxidant E316, extrakt koření, barvivo E120 

),OKURKA ČERSTVÁ                                                                                         Alergeny: 

MLÉKO,MOUKA



031 - Podkladový salát dle obj. 1°C-5°C 4 dny

Složení:MAJONÉZA(řepkový olej,voda,vaječný žloudek,kvasný ocet lihový,modif. škrob,sůl,stabil.guma 

guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný,maltodextrin)VÝROBNÍ SALÁM(drůbeží a vepřové maso 

strojně oddělené,vepřové kůže,brambor. škrob,sůlE250,dusitan sodný,E535,E500, kyseliny 

mléčnáE270,citronováE330, antioxidantE300,živočišná bílkovina vepřová,stab.E450,E451,směs koření, 

E261, E260,barvivoE120), HOŘČICE(hořčičné semeno,ocet kvasný lihový,cukr, sůl,kurkuma,koření) 

WORCESTROVÁ OMÁČKA(ocet,cukr,sůl, švestková povidla, koření,barvivo 

E150d,rajč.protlak,aroma,chili a česnekový extrakt)BRAMBORY,PEPŘ,CUKR, 

STERIL.OKURKA,CIBULE,CELER,MRKEV,sladidlo E954. Alergeny: VEJCE, HOŘCICE,CELER

033 - Obložený 

chlebíček se šunkou
dle obj. 1°C-5°C

v den 

výroby

Složení:VEKA TUKOVÁ (Pšeničná mouka,olej rostlinný(4%),droždí,sůl s jodem, přípravek zlepšující 

mouku, emulgátor(E472e),sladová mouka diastatická,sojová mouka,regulátor kyselosti (E263, E450), látka 

zlepšující mouku (E300), enzymy, olej rostlinný,rostlinné vosky, emulgátor E 322),PODKLADOVÝ 

SALÁT:(MAJONÉZA(řepkový olej,voda,vaječný žloudek,kvasný ocet lihový,modif. škrob,sůl,stabil.guma 

guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný,maltodextrin)VÝROBNÍ SALÁM(drůbeží a vepřové maso 

strojně oddělené,vepřové kůže,brambor. škrob,sůlE250,dusitan sodný,E535,E500, kyseliny 

mléčnáE270,citronováE330, antioxidantE300,živočišná bílkovina vepřová,stab.E450,E451,směs koření, 

E261, E260,barvivoE120), HOŘČICE(hořčičné semeno,ocet kvasný lihový,cukr, sůl,kurkuma,koření) 

WORCESTROVÁ OMÁČKA(ocet,cukr,sůl, švestková povidla, koření,barvivo 

E150d,rajč.protlak,aroma,chili a česnekový 

extrakt)BRAMBORY,PEPŘ,CUKR,STERIL.OKURKA,CIBULE,CELER,MRKEV,sladidlo E954) 

VEJCE,ŠUNKA VEPŘOVÁ(vepřové maso,voda,bramborový škrob,jedlá sůl,modofikovaný bramborový 

škrob E1442, zahušťovadla E407, E415, dextroza, stabilizátor E450,E451,E250,živičišná bílkovina, 

sůlE508, aroma,látky zvýrazňující chuť a vůni E621,E635,antioxidant E316, extrakt koření, barvivo E120).                                                                                                                              

Alergeny: VEJCE, HOŘCICE,CELER,MOUKA



034 - Obložený 

chlebíček se šunkovým 

salámem

dle obj. 1°C-5°C
v den 

výroby

Složení:VEKA TUKOVÁ (Pšeničná mouka,olej rostlinný(4%),droždí,sůl s jodem, přípravek zlepšující 

mouku, emulgátor(E472e),sladová mouka diastatická,sojová mouka,regulátor kyselosti (E263, E450), látka 

zlepšující mouku (E300), enzymy, olej rostlinný,rostlinné vosky, emulgátor E 322),PODKLADOVÝ 

SALÁT:(MAJONÉZA(řepkový olej,voda,vaječný žloudek,kvasný ocet lihový,modif. škrob,sůl,stabil.guma 

guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný,maltodextrin)VÝROBNÍ SALÁM(drůbeží a vepřové maso 

strojně oddělené,vepřové kůže,brambor. škrob,sůlE250,dusitan sodný,E535,E500, kyseliny 

mléčnáE270,citronováE330, antioxidantE300,živočišná bílkovina vepřová,stab.E450,E451,směs koření, 

E261, E260,barvivoE120), HOŘČICE(hořčičné semeno,ocet kvasný lihový,cukr, sůl,kurkuma,koření) 

WORCESTROVÁ OMÁČKA(ocet,cukr,sůl, švestková povidla, koření,barvivo 

E150d,rajč.protlak,aroma,chili a česnekový 

extrakt)BRAMBORY,PEPŘ,CUKR,STERIL.OKURKA,CIBULE,CELER,MRKEV,sladidlo E954) 

VEJCE,ŠUNKOVÝ SALÁM(vepřové maso,voda,bramborový škrob,jedlá sůl,modofikovaný bramborový 

škrob E1442, zahušťovadla E407, E415, dextroza, stabilizátor E450,E451,E250,živičišná bílkovina, 

sůlE508, aroma,látky zvýrazňující chuť a vůni E621,E635,antioxidant E316, extrakt koření, barvivo E120).                                                                                                                              

Alergeny: VEJCE, HOŘCICE,CELER,MOUKA

036 - Budapešťská 

pomazánka
dle obj. 1°C-5°C 4 dny

Složení: MÁSLO,TVAROH JEMNÝ,STERIL.CIBULE,KAPIE (voda,ocet,sůl, náhradní sladidlo 

E954),MLÉKO,ROSTLINNÝ OLEJ,PAPRIKA MLETÁ SLADKÁ         ALERGENY: MLÉKO 

047 - Rybí salát dle obj. 1°C-5°C 4 dny

Složení: MARINOVANÉ SLEĎOVÉ FILETY(Marinované sleďové filety(Clupea Harengus),voda,kvasný 

ocet,sůl,benzoan sodný, sorban draselný,sacharin), MAJONÉZA(řepkový olej,voda,vaječný 

žloudek,kvasný ocet lihový,modif. škrob,sůl,stabil.guma guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný, 

maltodextrin), STERIL.MRKEV,CELER,HRÁŠEK,OKURKA(sladidlo E954),OCET,SŮL 

ALERGENY:VEJCE,RYBY,CELER

062 - Akawe salát s 

olivou
dle obj. 1°C-5°C 4 dny

Složení: BÍLÝ SÝR(mléko,sůl,mléčné kultury),OLIVA (kyselina mléčná E270), 

OLEJ,STERIL.KAPIE(voda, ocet,sůl,sacharin,sladidlo E954),PETRŽELOVÁ NAŤ ALERGENY: 

MLÉKO 

090 - Škvarková 

pomazánka
dle obj. 1°C-5°C 4 dny

Složení:MLETÉ ŠKVARKY, CIBULE ČERSTVÁ,HOŘČICE(hořčičné semeno,ocet kvasný lihový,cukr, 

sůl,kurkuma,koření),STERIL.OKURKA KOSTKA(voda pitná,sladidlo E954).                                                                

Alergeny:  HOŘCICE

151- Zelný salát dle obj. 1°C-5°C 1 dny Složení:Zelí hlávkové čerstvé,ocet,cukr,mrkev čerstvá,paprika čerstvá

152 - Mrkvový salát dle obj. 1°C-5°C 1 dny Složení:Mrkev čerstvá,citron,cukr.

153 - Šopský salát dle obj. 1°C-5°C 1 dny Složení:Okurka,rajče,cibule,cukr,ocet.



154 - Česneková 

pomazánka
dle obj. 1°C-5°C 4 dny

Složení:RAMA(rostlinné oleje a tuky,voda,sušené podmáslí,sůl,emulgátor (mono a digliceridy mastných 

kyselin,slunečnicový lecitin),sorban draselný, kyselina citronová,aroma,barvivo karoteny),TAVENÝ SÝR 

(přírodní sýry, tvaroh,voda,tavící soli E331,E451) ,BÍLÝ SÝR(mléko,sůl,mléčné kultury), ČESNEK 

ČERSTVÝ                                                                                      Alergeny: MLÉKO

155 - Pažitková 

pomazánka
dle obj. 1°C-5°C 4 dny

Složení:RAMA(rostlinné oleje a tuky,voda,sušené podmáslí,sůl,emulgátor (mono a digliceridy mastných 

kyselin,slunečnicový lecitin),sorban draselný, kyselina citronová,aroma,barvivo karoteny),TAVENÝ SÝR 

(přírodní sýry, tvaroh,voda,tavící soli E331,E451) ,BÍLÝ SÝR(mléko,sůl,mléčné kultury), PAŽITKA                                                                          

Alergeny: MLÉKO,

156 - Šunková 

pomazánka
dle obj. 1°C-5°C 4 dny

Složení:RAMA(rostlinné oleje a tuky,voda,sušené podmáslí,sůl,emulgátor (mono a digliceridy mastných 

kyselin,slunečnicový lecitin),sorban draselný, kyselina citronová,aroma,barvivo karoteny),TAVENÝ SÝR 

(přírodní sýry, tvaroh,voda,tavící soli E331,E451) ,BÍLÝ SÝR(mléko,sůl,mléčné kultury), 

ŠUNKA(Vepřové maso-pečeně,voda,bramborový škrob,stabilizátor E450,E451, živočišná 

bílkovina,modifikovaný škrob E1422,zahušťovadlo E407, dextroza, pšeničná vláknina 

bezlepková,antioxidant E316,E331, extrakty koření, aroma, jedlá sůl, konzervant E250, paprika sladká.)                                                                                            

Alergeny: MLÉKO

157 - Pomazánka s 

nivou
dle obj. 1°C-5°C 4 dny

Složení:RAMA(rostlinné oleje a tuky,voda,sušené podmáslí,sůl,emulgátor (mono a digliceridy mastných 

kyselin,slunečnicový lecitin),sorban draselný,kyselina citronová,aroma,barvivo karoteny),TAVENÝ SÝR 

(přírodní sýry,tvaroh,voda,tavící soli E331,E451) ,BÍLÝ SÝR(mléko,sůl,mléčné kultury),SÝR 

NIVA(mléko,sůl,mléčné kultury, plísňové kultury)                                                                                      

Alergeny: MLÉKO,

158 - Tuňáková 

pomazánka
dle obj. 1°C-5°C 4 dny

Složení:RAMA(rostlinné oleje a tuky,voda,sušené podmáslí,sůl,emulgátor (mono a digliceridy mastných 

kyselin,slunečnicový lecitin),sorban draselný,kyselina citronová,aroma,barvivo karoteny),TAVENÝ SÝR 

(přírodní sýry,tvaroh,voda,tavící soli E331,E451) ,BÍLÝ SÝR(mléko,sůl,mléčné kultury),TUŇÁK(tuňák 

pruhovaný,rostlinný olej, sůl jedlá)                                                                                      Alergeny: 

MLÉKO,

159 - Pikantní sýrová 

pomazánka
dle obj. 1°C-5°C 4 dny

Složení:MAJONÉZA(řepkový olej,voda,vaječný žloudek,kvasný ocet lihový,modif. škrob,sůl,stabil.guma 

guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný,maltodextrin),SÝR EIDAM(mléko,sůl,mléčné 

kultury,barvivo E160a.),ČESNEK  ČERSTVÝ, STERIL.FEFERONY(voda,ocet,sůl,náhradní sladidlo 

E954)                                                                                                   Alergeny: MLÉKO,



221 - Obložený 

chlebíček se sýrem
dle obj. 1°C-5°C

v den 

výroby

Složení:VEKA TUKOVÁ (Pšeničná mouka,olej rostlinný(4%),droždí,sůl s jodem, přípravek zlepšující 

mouku, emulgátor(E472e),sladová mouka diastatická,sojová mouka,regulátor kyselosti (E263, E450), látka 

zlepšující mouku (E300), enzymy, olej rostlinný,rostlinné vosky, emulgátor E 322), PODKLADOVÝ 

SALÁT:(MAJONÉZA(řepkový olej,voda,vaječný žloudek,kvasný ocet lihový,modif. škrob,sůl,stabil.guma 

guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný,maltodextrin)VÝROBNÍ SALÁM(drůbeží a vepřové maso 

strojně oddělené,vepřové kůže,brambor. škrob,sůlE250,dusitan sodný,E535,E500, kyseliny 

mléčnáE270,citronováE330, antioxidantE300,živočišná bílkovina vepřová,stab.E450,E451,směs koření, 

E261, E260,barvivoE120), HOŘČICE(hořčičné semeno,ocet kvasný lihový,cukr, sůl,kurkuma,koření) 

WORCESTROVÁ OMÁČKA(ocet,cukr,sůl, švestková povidla, koření,barvivo 

E150d,rajč.protlak,aroma,chili a česnekový 

extrakt)BRAMBORY,PEPŘ,CUKR,STERIL.OKURKA,CIBULE,CELER,MRKEV,sladidlo E954) 

VEJCE,SÝR EIDAM(mléko,sůl,mléčné kultury,barvivo E160a).                                                                                                                              

Alergeny: VEJCE, HOŘCICE,CELER,MOUKA

026 - Houskový knedlík
650 g   

325 g
3°C-8°C 3 dny

PŠENIČNÁ MOUKA,DROŽDÍ,SŮL S JODEM, MLÉKO, PITNÁ VODA,HOUSKA (olej 

rostlinný(4%), přípravek zlepšující mouku, emulgátor(E472e),sladová mouka diastatická, sojová 

mouka,regulátor kyselosti (E263, E450), látka zlepšující mouku (E300), enzymy, olej rostlinný,rostlinné 

vosky, emulgátor E 322) 

015 - Jogurt ovocný 200 g 3°C-8°C 3 dny
JOGURT BÍLÝ (tuk 10%)(MLÉKO,sušené odstřeďené mléko,jogurtová kultura),CUKR, AGAR-AGAR 

(E406), STERILOVANÉ OVOCE(voda,cukr,kyselina citronová), potravinářské barvivo E124,E122

021 - Tvarohový krém s 

cukrářskou polevou 
170 g 3°C-8°C 3 dny

TVAROH(tuk 10%),SMETANA(tuk30%)(MLÉKO,stabil.E407 VANILINOVÝ CUKR(příchuť 

etylvanilin)CUKRÁŘSKÁ POLEVA(ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek,sušená syrovátka,SOJOVÝ 

lecitin,aroma, může obsahovat stopy jader ořechů)

049 - Jogurt bílý 190 g 3°C-8°C 3 dny JOGURT BÍLÝ (tuk 10%)(MLÉKO,sušené odstřeďené mléko,jogurtová kultura),CUKR


