
CHLEBÍČKY     a        MINI CHLEBÍČKY                                                      ALERGENY

Chebíček(mini) ala losos,uzený sýr-lepek,vejce,mléko,treska ala losos

Chlebíček(mini)dia-lepek,mléko

Chlebíček (mini)ala krab-lepek,ala krabí maso,vejce.celer

Chlebíček(mini)ala losos pomazánka-lepek,mléko,vejce,treska ala losos

Chlebíček(mini) Brno se sýrem-lepek,mléko,vejce,hořčičné semeno

Chlebíček(mini) Brno se šunkou-lepek,vejce,hořčičné semeno

Chlebíček(mini) hermelínový-lepek,mléko,vejce

Chlebíček (mini)jarní-lepek,vejce,

Chlebíček (mini)labužník-lepek,mléko,vejce

Chlebíček(mini) paprikáš-lepek,mléko,hořčičné semeno,vejce,

Chlebíček (mini)s anglickým nářezem na luť.-lepek,hořčičné semeno

Chlebíček (mini)s bazal.sýrem -lepek,vejce,mléko

Chlebíček (mini)s budapeští-lepek,mléko

Chlebíček(mini) s cikánskou pečení-lepek,vejce,mléko,hořčičné semeno

Chlebíček (mini)s debrec.na másle-lepek,mléko,vejce,hořčičné semeno

Chlebíček (mini)s debrec.sýrem máslo-lepek,mléko,hořčičné semeno,

Chlebíček (mini)s debrecinka,sýr,vlaš.-lepek,celer,mléko,hořčičné semeno

Chlebíček (mini)s debrecinka,vlaš.-lepek,celer,vejce,hořčičné semeno

Chlebíček (mini)s drůb.debrecinka,máslo-lepek,mléko,vejce,hořčičné semeno,

Chlebíček (mini)s drůbež debrecinkou na vlaš.-lepek,celer,hořčičné semeno,vejce

Chlebíček(mini)s drůbež. Šunkou na vlaš.-lepek,celer,hořčičné semeno,vejce

Chlebíček (mini)s drůbeží šunkou na másle-lepek,mléko,hořčičné semeno

Chlebíček (mini)s eidamem-lepek,mléko,hočičné semeno,

Chlebíček (mini)s herkulem-lepek,mléko,vejce

Chlebíček(mini) s herkules,uz.sýr-lepek,mléko,hořčičné semeno,vejce

Chlebíček (mini)s italský s mozzarelou-lepek,mléko,vejce

Chlebíček(mini) s kaviárem-lepek,mléko,hořčičné semeno

Chlebíček (mini)s lutěnicí a uz.sýrem-lepek,mléko,hořčičné semeno

Chlebíček(mini) s nivou-lepek,mléko

Chlebíček(mini) s pažit.krémem-lepek,vejce,mléko

Chlebíček(mini) s rajčetem-lepek,mléko,vejce

Chlebíček (mini)s ruským vejcem a debrec.-lepek,celer,vejce,hořčičné semeno

Chlebíček (mini)s ruským vejcem a junior.-lrprk,celer,vejce,hořčičné semeno

Chlebíček (mini)sardelový s vejcem-lepek,mléko,vejce,hořčičné semeno

Chlebíček (mini) šunka,vlašák-lepek,celer,hořčičné semeno,vejce,

Chlebíček (mini)se šunkou a sýrem-lepek,mléko,hořčičné semeno,

Chlebíček(mini) se šunkou na másle-lepek,mléko,vejce

Chlebíček (mini)se šunkovou pěnou-lepek,mléko,vejce

Chlebíček (mini)Speciál na másle-lepek,mléko,vejce,hořčičné semeno

Chlebíček (mini)speciál s paprikášem

Chlebíček (mini)Speciál-lepek,celer,mléko,vejce,hořčičné semeno

Chlebíček (mini)šunka,křenová pomazánka-lepek,mléko,vejce

Chlebíček(mini) vegetar.pikant-lepek,hořčičné semeno,mléko,

Chlebíček (mini)vegetar.sýrový-lepek,mléko



ASPIKY ALERGENY

aspiková bábovka šunková-hořčičné semeno

aspiková bábovka ala krab-ala krabí maso,hořčičné semeno

aspiková miska rybí-vejce,hořčičné semeno,marinované sledě

aspiková miska lahůdková-celer,vejce,hořčice,marinované sledě

aspiková miska-vejce,celer,hořčice,hořčičné semeno

aspikový věnec-vejce,hořčičné semeno

aspikový oválek-vejce

vejce ruská-celer,vejce,hořčice,hořčičné semeno

sýrová roláda s nivou-mléko

chléb s vaječnou omeletou-lepek,zlepš.pekařský přípravek,vejce,hořčičné semeno

aspiková šunková rolka-vejce,mléko,hořčičné semeno



SALÁTY                                                                                             ALERGENY

ala krabí-ala krabí maso,vejce celer

 bramborový s majonézou-vejce

bramborový s olejem-vejce

brokolicový-mléko

celerový-celer,vejce

fantasie-mléko

fazolový pikantní-hořčičné semeno

feferonkový-hořčičné semeno,mléko

hanácký-zelný-vejce

hermelínový-mléko,vejce,hořčičné semeno

jogurtový-mléko,celer

jogurtový gurmán-hořčičné semeno,mléko

kavak-mléko,hořčičné semeno

lahůdkový křenový

letní pikant-hořčičné semeno

maďarský-mléko,hořčičné semeno

mexický

mrkvový s ananasem

ovocný Makedonie

pařížský-hořčičné semeno,vejce

rybí-zavináče,vejce

řecký-mléko

svačinový-hořčičné semeno

šopský-mléko

švédský jogurtový-mléko

švýcarský-mléko,hořčičné semeno,vejce

těstovinový-lepek

těstovinový s nivou-mléko,lepek

těstovinový s tuňákem-lepek,tuňák

utopenci-hořčičné semeno

vajíčkový-vejce,hořčičné semeno

vegetariánský

vlašský obyčejný-celer,vejce,hořčičné semeno

vlašský speciál-celer,vejce,hořčičné semeno

zeleninový

zelný s křenem

žampionový-hořčičné semeno

coleslaw-celer,vejce,hořčičné semeno

tzizaky-mléko



UZENINY A SÝRY ALERGENY

HERKULES-

VYSOČINA

ŠUNKAVÝBĚROVÁ STANDART-

DEBRECINSKÁ PEČENĚ-

LAHŮDKOVÁ TLAČENKA-

JUNIOR SALÁM-

GOTHAJ SALÁM-

SINCKENSPECK-

LAHŮDKOVÉ PÁRKY-

SUNKA KONZUMNÍ-

ANGLICKÁ SLANINA-

CIKÁNSKÁ PEČENĚ-

BALKÁNSKÝ SÝR-mléko

EIDAM 30%-mléko

GOUDA-mléko

UZENÝ SÝR 45%-mléko

DUNAJSKÁ KLOBÁSA-

GOMBASECKÁ KLOBÁSA

GURMÁN S PEPŘEM-sója,mléko



PEČIVO A OSTATNÍ ALERGENY

SLADKÉ PEČIVO

houskový knedlík 600g-lepek,mléko,vejce

veka velká 440g-lepek,sojová mouka

rohlík 50g-lepek,sojová mouka

pletýnka 120g-lepek,sojová mouka

cereálové pečivo 60g-lepek,sojová mouka,sojový šrot,otruby pšeničné,slad pražený,žito praž. 

bageta dlouhá 120g-lepek,sojová mouka

cereálová bageta 80g-lepek,sojová mouka,sojový škrob,otruby pšeničné,slad praž.,žito praž.

velatický chléb 950g-lepek,kyselina mléčná

švýcarský rohlík 60g-lepek,sezam,pšeničný škrob

severská bageta 87g-lepek,sojový šrot,žitný kvásek,sezam

žitný rohlík 68g-lepek,kyselina mléčná,sušená syrovátka

slunečnicový chléb 770g-lepek,kyselina mléčná



POMAZÁNKY                                                             ALERGENY

budapešťská pomazánka-mléko,hořčičné semeno,

chalupářská pomazánka-hořčičné semeno,vejce,mléko

česneková pomazánka-vejce,mléko

pažitková pomazánka-mléko

luťenice

pikantní sýrová pomazánka-vejce,mléko

šunková pěna-mléko

topinková pomazánka-hořčičné semeno

třená niva-mléko

tuňáková pomazánka-mléko,vejce,tuňák

ala lososová pěna-treska ala losos,mléko

křenová pomazánka-mléko,vejce


