


MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. (MINIT) je slovenská rodinná firma, ktorá sa za dve generácie vypracovala na najväčšieho výrobcu 
a predajcu mrazených pekárenských výrobkov na Slovensku a vlastní jeden z najmodernejších výrobných závodov v strednej 
Európe. 
 
Vďaka dlhoročným skúsenostiam, skvelým tímom, pokročilým výrobným technológiám, kvalite výrobkov, inováciám a službám, 
úspešne prevádzkujeme viac ako 500 pekárničiek MINIT Franchise v strednej Európe. 
 
Sme jedným z hlavných dodávateľov pre maloobchodné reťazce, obchody s potravinami, čerpacie stanice a HoReCa segment 
na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku a v ďalších európskych krajinách. Zákazníkom prinášame 
jedinečný zážitok z čerstvých a kvalitných pekárenských výrobkov. 
 
NAŠA VÍZIA 

MINIT túži byť v každej domácnosti a byť každému na dosah aj vtedy, keď je „vonku.“ 
 
NAŠA MISIA 

Sme tvorcami pekárenských zážitkov! 
 
Našu južnoslovenskú pekárenskú tradíciu a umenie nielen chránime a šírime, ale modernými postupmi ju neustále 
zveľaďujeme, inovujeme a rozvíjame tak, aby sme ľuďom mohli dávať okrem neodolateľne chutných a kvalitných chlebíkov, 
pečív, pochúťok, dobrôtok a jedál aj také príjemné zážitky, s ktorými sa ich deň stane krajším. 
 
NAŠE HODNOTY 

• Rodina: charakter, nadšenie, energia, ľudskosť, rešpekt k tradícii 

• Originalita: vlastné pôvodné receptúry a ich verné dodržiavanie a zároveň neustále hľadanie nového  
a originálneho – inovatívnosť, modernosť, prekvapivosť 

• Kvalita: čerstvosť ingrediencií, hygiena, spoľahlivé výrobné postupy, žiadne kompromisy 

• Absencia slova „nedá sa“: čo sa dá vymyslieť, to sa dá aj vytvoriť... a tak to aj robíme. 
 
NAŠA HISTÓRIA 
História našej spoločnosti sa začala písať ešte v roku 1991, kedy bratia Ambrovicsovci založili rodinnú pekáreň v pivnici 
rodinného domu. Prvý úspech priniesli francúzske bagety, ktoré majitelia vlastnoručne vyrábali a distribuovali do okolitých 
predajní. Tu začala láska k pekárenskému remeslu, ktorému sa venujeme dodnes. 
 
V roku 1999 bol ďalším medzníkom v histórii našej spoločnosti začiatok výroby zmrazených výrobkov z lístkového cesta, ktoré 
sa predávali spotrebiteľom pečené priamo v pieckach v našom reťazci MINIT pekárničiek. 
 
Na základe získaných poznatkov a investícií do vyspelých výrobných technológií začala spoločnosť v roku 2006 vyrábať širokú 
škálu kvalitných mrazených pekárenských výrobkov, čo nám umožňuje distribuovať do segmentu medzinárodných 
maloobchodných reťazcov, obchodov s potravinami, cateringových služieb, čerpacích staníc, ako aj do tradičných obchodov 
v strednej Európe. 



K U S O V É   
V Ý R O B K Y

N O V I N K Y  2 0 2 1

Spandauer tvaroh - marhuľa

100g -18oC - 175oC 23min ✓ 120 32

Typický štvorcový tvar chrumkavého pečiva z jemného lístkového cesta  
s výdatnou porciou plnky. Bohatá tvarohovo-marhuľová náplň  plnená  
v štyroch radoch  v kombinácii s chrumkavým pečivom je  zárukou,  
že po tejto pochúťke nesiahnete iba jedenkrát. 

Alergény: 1, 3, 7

Spandauer špenát - niva 

100g -18oC - 175oC 23min ✓ 120 32

Typický štvorcový tvar chrumkavého pečiva z jemného lístkového cesta  
s výdatnou porciou náplne. Zdravá bohatá plnka pre skutočných gurmánov  
a obľúbencov nivy, v kombinácii s jemným lístkovým cestom. Kvalitná desiata 
pre vyznávačov slaných chutí.

Alergény: 1, 3, 7

Koláčik so slivkovým lekvárom 

85g -18oC - 175oC 23min ✓ 60 64

Jemný koláčik z lístkového cesta  plnený obľúbenou slivkovou plnkou, tak 
vyhľadávanou v našom portfóliu. Tradičná chuť v podobe makového posypu  
sa dokonale snúbi so šťavnatou plnkou a krehkým lístkovým cestom.  

Alergény: 1, 7

Slimák pistáciový

100g -18oC - 175oC 23min ✓ 120 32

Obľúbené sladké pečivo je typickou francúzskou delikatesou, kde zatočené  
krehké lístkové cesto je bohato plnené plnkou. V tomto prípade vo vynikajúcom 
pistáciovom prevedení s chrumkavou posýpkou, ktorá dokonale ladí s orieškovou 
chuťou obľúbených pistácií.

Alergény: 1, 6, 7, 8
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Výrobky sa tešia čoraz väčšej 
obľube, najmä pre svoje kvalitné 

spracovanie a nové zaujímavé chute 
v lákavých tvaroch. „Snack to go“ 

znamená pochúťka MINIT vždy 
pripravená utíšiť Váš hlad. 



K V Á S K O V Á  L Í N I A  
Z  K A M E N N E J  P E C E

Pšeničný kváskový chlieb

508g -18oC 180min 200oC 5min ✓ 12 32

Biely pšeničný kváskový chlieb ručne vyrobený podľa tradičnej receptúry  
s prírodným kváskom. S chrumkavou rustikálnou kôrkou, vláčnou striedkou  
a úžasnou pravou chlebovou chuťou a vôňou.

Viaczrnný kváskový chlieb

508g -18oC 180min 200oC 5min ✓ 12 32

Kváskový chlieb s vysokým obsahom hodnotných olejnatých semien  
v striedke. Ľan, slnečnica, sezam, tekvica a mak tvoria viac ako 7% obsahu. 
Chlieb sa vyznačuje vynikajúcou chuťou, ktorú zvýrazňuje bohatý posyp.

Pšeničná kvásková vekňa

308g -18oC 60min 200oC 5min ✓ 15 32

Jedinečné pšeničné kváskové ručne robené pečivo. Jedná sa o špecialitu  
z chlebového cesta s charakteristickou jedinečnou chuťou a rustikálnou kôrkou.

Viaczrnná kvásková vekňa

308g -18oC 60min 200oC 5min ✓ 15 32

Špecialita z chlebového cesta charakteristická jedinečnou chuťou, vzdušnou 
striedkou plnou olejnatých semien ako je ľan, slnečnica, sezam, tekvica a mak  
s bohatým posypom, ktorý znásobuje gurmánsky zážitok.
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Hovorí sa, že domáci kváskový 
chlieb je neporovnateľne lepší,  

ako akýkoľvek kupovaný. Lenže  
v MINIT máme nášho Oskara,  

ktorý pre vás práve taký  
vyčaroval vlastnými rukami.



S K U P I N A

MINITKY čokoládové  

30g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Chrumkavý koláčik z jemného lístkového cesta,  
s pravou čokoládou pre milovníkov jej chute. 

Alergény: 1, 6, 7

MINITKY marhuľové  

27g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Chrumkavý koláčik z krehkého lístkového cesta, s bohatým obsahom  
sviežej ovocnej marhuľovej plnky. 

Alergény: 1, 7

MINITKY vanilkové 

35g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Jemný koláčik z  lístkového cesta, plnený pravým sladkým vanilkovým krémom.

Alergény: 1, 7

MINITKY malinové 

30g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Chrumkavý koláčik z jemného lístkového cesta s bohatou sviežou malinovou plnkou, plnou 
prírodných antioxidantov. 

Alergény: 1, 7

MINITKY makové 

35g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Koláčik z jemného lístkového cesta, plnený makom bohatým na bielkoviny a vápnik. 
Chrumkavosť koláčika znásobuje bohatý makový posyp. 

Alergény: 1, 7

MINITKY tvarohové 

27g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Chrumkavý koláčik z jemného lístkového cesta, plnený krémovo sladkou tvarohovou plnkou. 
Obľúbená chuť pre každého, pre deti aj dospelých.

Alergény: 1, 3, 7

MINITKY jablko – škorica 

30g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Koláčik z krehkého lístkového cesta s jedinečnou chuťou. Koláčik ukrýva bohatú jablkovo-
škoricovú plnku s kúskami pravých jabĺk a hrejivou škoricou.

Alergény: 1, 6, 7

MINITKY duo mascarpone – jahoda  

28g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Krehký koláčik z lístkového cesta, ktorý v sebe skrýva bohatú neodolateľnú kombináciu sviežej 
krémovej chuti syra mascarpone a pravých jahôd.  

Alergény: 1, 3, 7
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Najobľúbenejšie mini chrumkavé 
koláčiky z jemného lístkového 

cesta, plné originálnymi slanými aj 
sladkými plnkami, aj vo verzii Fit. 
Obľúbená maškrta pre každého, 

pre deti aj dospelých.

M I N I T K Y

MINITKY čokoládové  

30g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Chrumkavý koláčik z jemného lístkového cesta, s pravou čokoládou  
pre milovníkov jej chute. 

Alergény: 1, 6, 7

MINITKY marhuľové  

27g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Chrumkavý koláčik z krehkého lístkového cesta, s bohatým obsahom  
sviežej ovocnej marhuľovej plnky. 

Alergény: 1, 7

MINITKY vanilkové 

35g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Jemný koláčik z  lístkového cesta, plnený pravým sladkým vanilkovým krémom.

Alergény: 1, 7

MINITKY malinové 

30g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Chrumkavý koláčik z jemného lístkového cesta s bohatou sviežou malinovou 
plnkou, plnou prírodných antioxidantov. 

Alergény: 1, 7

MINITKY makové 

35g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Koláčik z jemného lístkového cesta, plnený makom bohatým na bielkoviny a vápnik. 
Chrumkavosť koláčika znásobuje bohatý makový posyp. 

Alergény: 1, 7



S K U P I N A

MINITKY čokoládové  

30g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Chrumkavý koláčik z jemného lístkového cesta,  
s pravou čokoládou pre milovníkov jej chute. 

Alergény: 1, 6, 7

MINITKY marhuľové  

27g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Chrumkavý koláčik z krehkého lístkového cesta, s bohatým obsahom  
sviežej ovocnej marhuľovej plnky. 

Alergény: 1, 7

MINITKY vanilkové 

35g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Jemný koláčik z  lístkového cesta, plnený pravým sladkým vanilkovým krémom.

Alergény: 1, 7

MINITKY malinové 

30g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Chrumkavý koláčik z jemného lístkového cesta s bohatou sviežou malinovou plnkou, plnou 
prírodných antioxidantov. 

Alergény: 1, 7

MINITKY makové 

35g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Koláčik z jemného lístkového cesta, plnený makom bohatým na bielkoviny a vápnik. 
Chrumkavosť koláčika znásobuje bohatý makový posyp. 

Alergény: 1, 7

MINITKY tvarohové 

27g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Chrumkavý koláčik z jemného lístkového cesta, plnený krémovo sladkou tvarohovou plnkou. 
Obľúbená chuť pre každého, pre deti aj dospelých.

Alergény: 1, 3, 7

MINITKY jablko – škorica 

30g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Koláčik z krehkého lístkového cesta s jedinečnou chuťou. Koláčik ukrýva bohatú jablkovo-
škoricovú plnku s kúskami pravých jabĺk a hrejivou škoricou.

Alergény: 1, 6, 7

MINITKY duo mascarpone – jahoda  

28g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Krehký koláčik z lístkového cesta, ktorý v sebe skrýva bohatú neodolateľnú kombináciu sviežej 
krémovej chuti syra mascarpone a pravých jahôd.  

Alergény: 1, 3, 7
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M I N I T K Y

MINITKY tvarohové 

27g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Chrumkavý koláčik z jemného lístkového cesta, plnený krémovo sladkou tvarohovou 
plnkou. Obľúbená chuť pre každého, pre deti aj dospelých.

Alergény: 1, 3, 7

MINITKY jablko – škorica 

30g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Koláčik z krehkého lístkového cesta s jedinečnou chuťou. Koláčik ukrýva bohatú 
jablkovo-škoricovú plnku s kúskami pravých jabĺk a hrejivou škoricou.

Alergény: 1, 7

MINITKY fit čučoriedkové 

27g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Slaný chrumkavý koláčik z jemného lístkového cesta, štedro plnený krémovým syrom. 
Chrumkavosť koláčika znásobuje posýpka zo strúhaného syra.

Alergény: 1, 3, 7

MINITKY duo pomaranč-čokoláda 

24g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Chrumkavý koláčik z jemného lístkového cesta , s pravou čokoládou a šťavnatou 
pomarančovou plnkou. Pre milovníkov skvelých chutí, ktoré sa navzájom dopĺňajú.

Alergény: 1, 6, 7

MINITKY duo mascarpone – jahoda  

28g -18oC - 175oC 16min ✓ 12kg 32

Krehký koláčik z lístkového cesta, ktorý v sebe skrýva bohatú neodolateľnú  
kombináciu sviežej krémovej chuti syra mascarpone a pravých jahôd.  

Alergény: 1, 3, 7



M I N I T K Y

MINITKY fit syrovo-slané s medvedím cesnakom

26g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Chrumkavý koláčik z celozrnnej špaldovej múky so syrovou náplňou  
s medvedím cesnakom.

Alergény: 1, 3, 7, 11

MINITKY pizzové 

24g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Najobľúbenejší chrumkavý koláčik z krehkého lístkového cesta, plnený originálnou 
zmesou zeleniny s nádychom Stredomoria, do ktorej sme pridali voňavé oregano. 

Alergény: 1, 7, 9

MINITKY syrové 

27g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Slaný chrumkavý koláčik z jemného lístkového cesta, štedro plnený krémovým syrom. 
Chrumkavosť koláčika znásobuje posýpka zo strúhaného syra.

Alergény: 1, 3, 7

MINITKY so špenátom a syrom 

26g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Chrumkavý koláčik z krehkého lístkového cesta. Bohato plnený kombináciou  
zeleného špenátu a slaného Niva syra, ktorý sme ešte posypali strúhaným syrom.  

Alergény: 1, 3, 7
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M I N I T K Y

MINITKY klobásové 

20g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Krehký koláčik z lístkového cesta, štedro plnený klobásovou jemne pálivou plnkou. 
Chrumkavosť koláčika znásobujem posýpka zo strúhaného syra s petržlenovou vnaťou.

Alergény: 1, 3, 7

MINITKY FIT šunka – syr 

35g -18oC - 175oC 15min ✓ 12kg 32

Slaný koláčik z viaczrnného lístkového cesta s obsahom výživných olejnatých  
semienok – ľanových, sezamových, slnečnicových a tekvicových. Obohatený  
o ražné vločky a ražnú drvinu, s výdatnou šunkovo-syrovou plnkou.

Alergény: 1, 3, 7, 11

MINITKY bryndzové 

26g -18oC 35min 195oC 15min ✓ 12kg 32

Chrumkavý koláčik z jemného lístkového cesta so štedrou, typicky slovenskou 
bryndzovou plnkou. Chrumkavosť koláčika znásobuje posýpka zo sezamových 
semienok.

Alergény: 1, 3, 7, 11

MINITKY pagáčik oškvarkový 

20g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Chrumkavý pagáčik z jemného lístkového cesta. Plnený chutnými bravčovými 
oškvarkami, ktoré po zahryznutí príjemne chrumkajú.

Alergény: 1, 3, 7

Najobľúbenejšie mini chrumkavé 
koláčiky z jemného lístkového 

cesta, plné originálnymi slanými aj 
sladkými plnkami, aj vo verzii Fit. 
Obľúbená maškrta pre každého, 

pre deti aj dospelých.

MINITKY hot-dog

30g -18oC - 175oC 18min ✓ 12kg 32

Chrumkavý koláčik z jemného lístkového cesta, do ktorého sme skryli  
šťavnatý kúsok párku v spojení s lahodným kečupom. Klasika v mini tvare pre každého.

Alergény: 1, 7



M I N I T K Y

MINITKY viaczrnná tyčinka 

15g -18oC 35min 185oC 15min ✓ 12kg 32

Koláčik z krehkého viaczrnného lístkového cesta s obsahom výživných olejnatých 
semienok – ľanových, sezamových, slnečnicových a tekvicových.  Obohatený o ražné 
vločky, ražnú a kukuričnú drvinu.

Alergény: 1, 7, 11

MINITKY pagáčik tekvicový 

20g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Mini tekvicový pagáčik z lístkového cesta s krehkou striedkou plnou tekvicových 
semiačok a šťavnatej mrkvy. Chrumkavý povrch je bohato posypaný tekvicovými 
semiačkami. 

Alergény: 1, 3, 7

MINITKY croissant jahodový 

30g -18oC - 185oC 17min ✓ 12kg 32

Lahodný croissant s plnkou zo šťavnatých jahôd. 

Alergény: 1, 3, 7

MINITKY croissant maslový 

30g -18oC - 185oC 17min ✓ 12kg 32

Chrumkavý maslový croissant podľa francúzskej receptúry. 

Alergény: 1, 3, 6, 7

MINITKY syrovo – slané 

20g -18oC - 185oC 16min ✓ 12kg 32

Slaný pagáčik z krehkého lístkového cesta, bohato posypaný strúhaným syrom. 
Lahodnú chuť pagáčika znásobuje po upečení chrumkavá syrová posýpka.

Alergény: 1, 7



M I N I T K Y

MINITKY croissant nugátový 

30g -18oC - 185oC 17min ✓ 12kg 32

Krehký croissant, bohato plnený sladkým nugátovým krémom z pravých lieskovcov  
  pre krémové zahryznutie.

Alergény: 1, 3, 7, 8

MINITKY Viaczrnný croissant slivkový 
so sezamovým posypom 

30g -18oC - 185oC 17min ✓ 12kg 32

Chrumkavý croissant z viaczrnného lístkového cesta s neodolateľnou slivkovou 
plnkou. Chrumkavosť koláčika znásobuje sezamová posýpka.

Alergény: 1, 7, 11

Rollo škoricové 

30g -18oC - 185oC 17min ✓ 12kg 32

Voňavý koláčik z krehkého lístkového cesta v rolovanom tvare, s plnkou zatočenou 
medzi plátkami cesta. Škoricová plnka dodáva koláčiku neopakovateľnú chuť a vôňu.

Alergény: 1, 3, 7

Rollo čokoládové 

30g -18oC - 185oC 17min ✓ 12kg 32

Chrumkavý koláčik z krehkého lístkového cesta v rolovanom tvare, s bohatou 
čokoládovou plnkou zrolovanou medzi plátkami cesta. Čokoládová chuť je 
neodolateľne výrazná už  pri prvom zahryznutí.

Alergény: 1, 3, 6, 7
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K U S O V É   
V Ý R O B K Y

Mriežka orech - marhuľa 

85g -18oC - 185oC 23min ✓ 120 32

Krehký koláč z jemného lístkového cesta. Tradičná domáca chuť v sebe 
spája neodolateľné vlašské orechy a ovocnú sviežosť marhúľ.

Alergény: 1, 7, 8

Mriežka mak - citrón  

85g -18oC - 175oC 23min ✓ 120 32

Šťavnatý koláč z krehkého lístkového cesta s bohatou plnku,  
v ktorom sa spojila tradičná chuť maku a lahodného citrónu.

Alergény: 1, 7

Jablkovo – škoricová kapsa  

115g -18oC 60min 180oC 19min ✓ 100 32

Chrumkavý koláč z krehkého lístkového cesta s jedinečnou náplňou – ukrýva v sebe 
bohatú jablkovo-škoricovú plnku s kúskami pravých jabĺk a hrejivou škoricou.  

Alergény: 1, 7

Malinové pokušenie

85g -18oC - 175oC 23min ✓ 120 32

Svieži koláč z chrumkavého lístkového cesta, ktorý v sebe ukrýva kombináciu sviežich 
malín a sladučkého krému.

Alergény: 1, 6, 7

Výrobky sa tešia čoraz väčšej 
obľube, najmä pre svoje kvalitné 

spracovanie a nové zaujímavé chute 
v lákavých tvaroch. „Snack to go“ 

znamená pochúťka MINIT vždy 
pripravená utíšiť Váš hlad. 

Babičkin koláčik s XXL plnkou

120g -18oC - 175oC 23min ✓ 80 32

Krehký koláčik z  lístkového cesta ukrýva v sebe lahodnú kombináciu tradičného 
krémového vaječného likéru a sviežich šťavnatých malín. Jedná sa o tradíciu  
z kuchýň našich starých mám. Sám názov napovedá , že koláčik je bohato plnený  
a  chrumkavosť znásobuje posýpka na vrchu koláčika.

Alergény: 1, 7



K U S O V É   
V Ý R O B K Y

Mriežka slaný karamel

85g -18oC - 175oC 23min ✓ 120 32

Jemný koláč z chrumkavého lístkového cesta ukrýva v sebe neobyčajnú plnku - slaný 
karamel. Pridaním soli do sladkého karamelu sa dokonale zdôrazní jeho chuť a jemne 
zmierni sladkosť, čoho výsledkom je dokonalý gurmánsky zážitok.

Alergény: 1, 7 

Taštička a la KRÉMEŠ

85g -18oC - 175oC 23min ✓ 120 32

Chrumkavý koláčik z lístkového cesta, ktorý svojou kombináciou pripomína obľúbený 
Krémeš zákusok. Pri jeho vývoji sme sa nechali inšpirovať touto známou sladkou 
delikatesou, kde lístkové cesto lahodne dopĺňa chuť vanilkovej plnky v kombinácii so 
smotanovým krémom.

Alergény: 1, 7

Dvojfarebné DUO tvaroh - lesné ovocie

85g -18oC - 175oC 23min ✓ 120 32

Chrumkavý dvojfarebný koláčik z jemného lístkového cesta lákavého tvaru ukrýva v 
sebe lahodnú kombináciu krémového tvarohu a sviežeho lesného ovocia. Sladkokyslá 
chuť je dokonale skombinovaná so sladkým ľahkým tvarohom. Kvalitná desiata pre 
všetkých maškrtníkov. 

Alergény: 1, 3, 7

XL klobásový trojuholník

100g -18oC - 175oC 23min ✓ 100 32

Krehká väčšia verzia nášho mini klobásového koláčika, štedro plnená klobásovou 
jemne pálivou plnkou. Chrumkavosť koláčika znásobuje posýpka zo strúhaného  
syra s petržlenovou vňaťou.

Alergény: 1, 3, 7
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XL pizzové 

85g -18oC 60min 175oC 19min ✓ 120 32

Obľúbené pečivo z krehkého lístkového cesta plnené originálnou zmesou 
zeleniny s nádychom Stredomoria, do ktorého sme pridali voňavé oregano.

Alergény: 1, 7, 9



K U S O V É   
V Ý R O B K Y

XXL šunka – syr 

100g -18oC 70min 185oC 19min ✓ 100 32

Chrumkavé pečivo z jemného lístkového cesta, s výdatnou šunkovo-syrovou náplňou 
z kvalitnej šunky a syra eidam. Posyp zo strúhaného syra dodáva pečivu 
charakteristickú chrumkavosť.

Alergény: 1, 3, 7

XXL s kuracím mäsom 

110g -18oC 70min 185oC 19min ✓ 100 32

Slaná delikatesa z jemného lístkového cesta s plnkou zo šťavnatého kuracieho mäsa 
a príjemne korenisto slanou chuťou, ktorú jej dodáva naša zmes korenia.

Alergény: 1, 7, 9, 10, 11

XXL čokoládové 

110g -18oC 60min 175oC 19min ✓ 100 32

Koláč z jemného lístkového cesta a kvalitnej plnky z pravej čokolády. Neodolateľné 
spojenie chrumkavého cesta a kvalitnej čokolády.

Alergény: 1, 6, 7

XXL Duo puding – jahoda 

110g -18oC 60min 175oC 19min ✓ 100 32

Jemný koláč z chrumkavého lístkového cesta ukrýva lahodnú kombináciu 
krémového vanilkového pudingu a sladkých jahôd.

Alergény: 1, 7

XXL Duo jogurt – čučoriedka 

110g -18oC 60min 175oC 19min ✓ 100 32

Jemné pečivo z lístkového cesta s neodolateľne osviežujúcou kombináciou 
krémového jogurtu a pravých čučoriedok.

Alergény: 1, 7

XXL Duo mascarpone – malina 

110g -18oC 30min 185oC 17min ✓ 100 32

Šťavnatý koláč z krehkého lístkového cesta so sviežou plnkou, ktorý je maškrtnou 
kombináciou krémovej chuti syra mascarpone a pravých malín.

Alergény: 1, 3, 7

Výrobky sa tešia čoraz väčšej 
obľube, najmä pre svoje kvalitné 

spracovanie a nové zaujímavé chute 
v lákavých tvaroch. „Snack to go“ 

znamená pochúťka MINIT vždy 
pripravená utíšiť Váš hlad. 



K U S O V É   
V Ý R O B K Y
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Pochúťka s bryndzou a slaninou

85g -18oC 60min 180oC 19min ✓ 120 32

Slaný chrumkavý koláč z krehkého lístkového cesta, štedro plnený pravou slovenskou 
bryndzou. Posyp zo sezamových semiačok mu dodáva chrumkavosť.

Alergény: 1, 3, 7, 11

MAXI viaczrnná tyčinka 

100g -18oC 70min 185oC 19min ✓ 100 32

Ľahké chrumkavé pečivo z viaczrnného lístkového cesta s obsahom olejnatých 
semienok – slnečnicových, tekvicových a ľanových. Obohatené o ražné vločky, ražnú 
a kukuričnú drvinu.

Alergény: 1, 7, 11

MAXI FIT syr – cesnak 

100g -18oC 70min 185oC 19min ✓ 100 32

Krehké ľahké pečivo z viaczrnného lístkového cesta, s obsahom olejnatých semienok, 
ktoré sme naplnili kombináciou krémového syra a zdravého cesnaku. Posýpka je z 
chrumkavej zmesi semiačok.

Alergény: 1, 3, 7, 11

Hot-Dog 

110g -18oC 70min 185oC 19min ✓ 100 32

Slaná delikatesa, spojenie chrumkavého lístkového cesta s pravým hydinovým párkom  
a lahodnou horčicovou omáčkou.

Alergény: 1, 6, 7, 10

XXL syrové 

110g -18oC 70min 185oC 19min ✓ 100 32

Slané jemné pečivo z chrumkavého lístkového cesta, ktoré sme naplnili 
krémovou syrovou plnkou.

Alergény: 1, 3, 7



B A G E T Y

Bageta 65g

65g -18oC 30min 180oC 4min ✓ 60 32

Obľúbená svetlá bageta z pšeničnej a ražnej múky v originálnom francúzskom štýle, 
s charakteristickou jemnou striedkou a úžasne chrumkavou kôrkou. 

Alergény: 1, 7

Bageta 120g 

120g -18oC 30min 180oC 4min ✓ 35 32

Obľúbená svetlá bageta z pšeničnej a ražnej múky v originálnom francúzskom štýle, 
s charakteristickou jemnou striedkou a úžasne chrumkavou kôrkou.  

Alergény: 1, 7

Bageta špaldová

110g -18oC 30min 180oC 4min ✓ 40 32

Špeciálna bageta s podielom zdraviu prospešnej  špaldy . Výnimočná chuť  vďaka  
posypu zo pšeničnej špaldovej zmesi.

Alergény: 1, 13

Bageta cereálna

225g -18oC 30min 180oC 4min ✓ 25 32

Unikátna receptúra, bageta vyrobená z pšeničnej a ražnej múky, ražných vločiek, 
zemiakovej múky, s bohatou nádielkou sezamových a ľanových semienok v 
striedke. S posypom z ovsených vločiek.

Alergény: 1, 7, 11
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Obľúbené pečivo, v originálnom 
francúzskom štýle, klasické pšeničné, 
s vysokým podielom špaldovej múky, 

alebo pridaním prírodného kvásku. 
Všetky sa tešia veľkej obľube na 

našom stole.



R O Ž K Y

Mamma mia rožok

67g -18oC 30min 180oC 4min ✓ 70 32

Pečivo určené špeciálne pre ženy, avšak pre svoju unikátnu chuť obľúbené aj u 
mužov. Obsahuje vitamíny a minerály, ktoré ženskému organizmu často chýbajú 
(vitamín D, železo, vápnik, horčík a kyselinu listovú). S vysokým obsahom semiačok  
– slnečnice, ľanu a sezamu.

Alergény: 1, 6, 11

Rožok PIVEC

70g -18oC 30min 210oC 12min ✓ 130 32

Slané pečivo stočené z ľahkého rohlíkového cesta a posypané zmesou soli a 
rasce. S chrumkavým povrchom a mäkkou striedkou. Ideálne nielen ako príloha, 
ale aj samostatne ako chuťovka.

Alergény: 1

Štangel syrový 

90g -18oC 30min 210oC 12min ✓ 130 32

Pečivo z ľahkého rohlíkového cesta a bohatou syrovou posýpkou. Po upečení 
syr dodáva pečivu krásnu zlatožltú farbu, úžasnú arómu a chuť. 

Alergény: 1, 7

Štangel olivový

80g -18oC - 165oC 25min ✓ 130 32

Jemné pečivo z mierne sladkastého lístkového cesta s kúskami čiernych olív. 
Bohatá sezamová posýpka znásobuje príjemnú a výnimočnú chuť.

Alergény: 1, 3, 11
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Slané pečivá s unikátnou jemnou 
štruktúrou, chrumkavým povrchom a 

mäkkou striedkou. Obohatené o cenné 
zložky. Ideálne nielen ako príloha, ale 

aj ako samostatné chuťovky.



B A N K E T K Y   
A  K O C K Y

Kvásková banketka svetlá 

31g -18oC - 180oC 4min ✓ 60 64

Praktické hotelové mini pečivo, vhodné na plnenie aj ako príloha. Klasické svetlé cesto  
s jemnou vláčnou striedkou a chrumkavou kôrkou. Receptúra s prírodným kváskom.

Alergény: 1, 7

Kvásková banketka ražná 

31g -18oC - 180oC 4min ✓ 60 64

Praktické hotelové mini pečivo, vhodné na plnenie aj ako príloha. Vyrobené z pšeničnej 
a ražnej múky (10 %). Receptúra s prírodným kváskom.

Alergény: 1

Kvásková banketka viaczrnná

31g -18oC - 180oC 4min ✓ 60 64

Praktické hotelové mini pečivo, vhodné na plnenie aj ako príloha. So slnečnicovými, 
ľanovými a sezamovými semienkami v striedke aj posype. Receptúra s prírodným 
kváskom.

Alergény: 1, 6, 7, 11

Viaczrnná kocka 

70g -18oC 30min 180oC 4min ✓ 60 32

Lahodné pečivo s vysokým obsahom výživovo hodnotných zložiek. Receptúra so 
špeciálnou zmesou semienok – ľanu, sezamu a slnečnice, ku ktorým sú pridané ovos, 
sójová drvina, pšeničné klíčky a pšeničná drvina.

Alergény: 1, 6, 7, 11
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Praktické mini pečivo s vysokým 
obsahom výživovo hodnotných 

zložiek, s kváskovou receptúrou.  
Vhodné na plnenie, alebo 

samostatne ako príloha.

s kváskom

s kváskom

E-free

s kváskom



B A N K E T K Y   
A  K O C K Y

Tekvicová kocka 

70g -18oC 30min 180oC 4min ✓ 60 32

Výživné pečivo s vysokým obsahom nutrične cenných tekvicových semienok  
v striedke aj bohatom posype. Lahodnú chuť zvýrazňuje prídavok jačmenného 
sladového výťažku.

Alergény: 1, 7

Fit kocka 

70g -18oC 30min 180oC 4min ✓ 60 32

Každodenné pečivo s obsahom hodnotných olejnatých semienok v striedke aj 
v chrumkavom posype – slnečnicových, sezamových a ľanových. Semiačka 
dodávajú pečivu príjemnú textúru a lahodnú ľahko orieškovú chuť. 

Alergény: 1, 7, 11

Poduška so zníženým obsahom sacharidov 

60g -18oC 60min - - - 100 32

Špeciálne pečivo so zníženým obsahom sacharidov (o 50 % menej ako bežné 
pšeničné pečivo). Unikátna receptúra obsahuje celozrnnú špaldovú múku, sójovú 
múku a drvinu, pšeničné klíčky, jablčnú vlákninu, semienka slnečnice, ľanu a sezamu.

Alergény: 1, 6, 11
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Praktické mini pečivo s vysokým 
obsahom výživovo hodnotných 

zložiek, s kváskovou receptúrou.  
Vhodné na plnenie, alebo 

samostatne ako príloha.

E-free



C H L I E B

Bavorský chlieb kráľa Ludwiga

500g -18oC 3h 180oC 6min ✓ 25 16

Ražno-špaldovo-sladový chlieb s chrumkavo popraskanou a jemne pomúčenou 
kôrkou. Vyniká šťavnatou striedkou a príjemnou sladovo-aromatickou chuťou. 

Alergény: 1, 7

Kváskový slovenský chlieb  

408g -18oC 3h 190oC 6min ✓ 30 16

Obľúbený pšenično-ražný chlieb s prírodným kváskom, v ktorom 20 % múky tvorí 
práve ražná múka. Jedinečnú chuť mu dodáva špeciálna zmes korenín. 

Alergény: 1

Kváskový maďarský chlieb  

408g -18oC 3h 190oC 6min ✓ 25 16

Tradičný biely pšeničný kváskový chlieb s prídavkom bravčovej masti. Vďaka tejto 
unikátnej receptúre získava svoju nenapodobiteľnú chuť, jemnosť a vláčnosť. 

Alergény: 1

Kváskový tekvicový chlieb 

408g -18oC 3h 190oC 6min ✓ 30 16

Vysokohodnotný tekvicový chlieb s prírodným kváskom. Receptúra  
z pšeničnej a ražnej múky, s bohatým obsahom tekvicových semienok  
(viac ako 10 %) v striedke aj chrumkavom posype. 

Alergény: 1
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Populárna základná potravina, vďaka 
pridanému prírodnému kvásku sa teší 

čoraz väčšej obľube. Pšenično – ražné, 
klasické biele, celozrnné alebo 

viaczrnné, všetky s nenapodobiteľnou 
chuťou, chrumkavou kôrkou a jemnou 

vláčnou striedkou.

s kváskom

s kváskom

s kváskom



C H L I E B

Celozrnný špaldový chlieb  

408g -18oC 3h 190oC 6min ✓ 30 16

Špeciálny celozrnný chlieb s viac ako 80-percentným obsahom celozrnnej špaldovej 
múky. Vďaka špalde získava lahodnú jemne orieškovú chuť a vôňu. S posypom  
z pšeničnej drviny, ktorá dodáva kôrke po upečení príjemnú textúru a chrumkavosť. 

Alergény: 1

Veka so zníženým obsahom sacharidov

253g -18oC 120min - - - 24 32

Špeciálne pečivo so zníženým obsahom sacharidov – o 50 % menej sacharidov ako 
bežné pšeničné pečivo. Obsahuje hodnotné zložky ako celozrnná špaldová múka, 
sójová múka a drvina, pšeničné klíčky, jablčná vláknina a olejnaté semienka 
(slnečnica, ľan a sezam).

Alergény: 1, 6, 11
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Populárna základná potravina, vďaka 
pridanému prírodnému kvásku sa teší 

čoraz väčšej obľube. Pšenično – ražné, 
klasické biele, celozrnné alebo 

viaczrnné, všetky s nenapodobiteľnou 
chuťou, chrumkavou kôrkou a jemnou 

vláčnou striedkou.

Kváskový Delikates Premium 

408g -18oC - 200oC 8min - 20 20

Biely pšeničný kváskový chlieb, vyrobený podľa tradičnej receptúry  
s prírodným kváskom. S chrumkavou zlatožltou kôrkou, jemne vláčnou  
striedkou a úžasnou pravou chlebovou chuťou a vôňou. 

Alergény: 1

Kváskový Delikát viaczrnný  

408g -18oC - 200oC 8min - 25 16

Lahodný kváskový chlieb s vysokým obsahom hodnotných olejnatých  semien v 
striedke. Ľan, slnečnica a sezam tvoria viac ako 7 % obsahu. S bohatým posypom 
ľanových a sezamových semiačok.

Alergény: 1, 11

s kváskom

E-free

E-free

s kváskom

E-free



K O R E N E

Kváskový koreň biely 

306g -18oC - 200oC 10min - 18 32

Lahodný skrútený biely chlieb vyrobený z prírodného kysnutého cesta.  
Povrch výrobku  je pokrytý múkou, čo mu dodáva rustikálny efekt.

Alergény: 1

306g -18oC - 200oC 10min - 18 32 Alergény: 1

306g -18oC - 200oC 10min - 18 32 Alergény: 1

306g -18oC - 200oC 10min - 18 32 Alergény: 1

Kváskový koreň tmavý 
Skrútený biely chlieb vyrobený z prírodného kysnutého cesta. Vďaka intenzívnemu 
sladu má jedinečnú hnedú farbu. Povrch výrobku je pokrytý múkou, čo mu dodáva 
rustikálny efekt.

Kváskový koreň cibuľový 
Koreň s cibuľou a prírodným kvasom. Zvláštnu vôňu mu dodávajú kúsky suchej cibule.

Kváskový koreň olivový 
Koreň so zelenými a čiernymi olivami v ceste, so vzdušnou striedkou a chrumkavou 
kôrkou. Povrch výrobku je pokrytý múkou,  ktorý vytvára rustikálny efekt.
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Le Pain  - vďaka špeciálnemu 
pekárenskému výrobku, vlastnému 

kvasu a použitej výrobnej technológii 
(viachodinové odpočívanie cesta pred 

spracovaním) je zabezpečená vzdušná 
štruktúra a chrumkavá kôrka tohto 

výnimočného výrobku. 

S KVÁSKOM



K O R E N E

C H L E B O V É  T Y Č I N K Y

Kváskový koreň celozrnný 
Celozrnný koreň vyrobený s prírodným kváskom. 

Kváskový koreň viaczrnný 
Táto špecialita chleba má šťavnatú striedku a príjemnú chrumkavú kôrku. 
Obsahuje ľanové,  slnečnicové, sezamové semienka a ovsenné vločky.

Kvásková slaninová tyčinka

103g -18oC - 200oC 4min ✓ 32 50

Kváskové cesto z bielej pšeničnej múky  obohatené o chutnú slaninu  
 (podiel v ceste viac ako 12%).

Alergény: 1

Kvásková klobásová tyčinka

103g -18oC - 200oC 4min ✓ 32 50

Kváskové cesto z bielej pšeničnej múky obohatené o malé kúsky chutnej 
klobásy a papriky.

Alergény: 1
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Le Pain  - vďaka špeciálnemu 
pekárenskému výrobku, vlastnému 

kvasu a použitej výrobnej technológii 
(viachodinové odpočívanie cesta pred 

spracovaním) je zabezpečená vzdušná 
štruktúra a chrumkavá kôrka tohto 

výnimočného výrobku. 

S KVÁSKOM

Chrumkavé chlebové tyčinky vhodné k 
pivu, vínu, alebo ako doplnok  

k predkrmom. Ideálna kombinácia  
k nátierkam a k syrom. 

306g -18oC - 200oC 10min - 18 32 Alergény: 1

306g -18oC - 200oC 10min - 18 32 Alergény: 1, 11



C R O I S S A N T Y

XL Croissant maslový 

70g -18oC - 170oC 23min ✓ 120 32

Chrumkavý croissant z maslového cesta podľa originálnej francúzskej receptúry, 
ktorému maslo dodáva typickú vôňu a lahodnú chuť.

Alergény: 1, 7

XL Croissant nugátový 

80g -18oC - 170oC 23min ✓ 120 32

Chrumkavý croissant podľa originálnej francúzskej receptúry, plnený chutným nugátovým 
krémom z lieskových orechov a posypaný chrumkavými kakaovými vločkami.  

Alergény: 1, 3, 7, 8

XL Croissant marhuľový 

80g -18oC - 170oC 23min ✓ 120 32

Zlatohnedý chrumkavý croissant podľa originálnej francúzskej receptúry, štedro 
naplnený výrazne sladkou marhuľovou plnkou.

Alergény: 1, 3, 7

XL Rollo škoricové 

85g -18oC - 170oC 23min ✓ 150 32

Voňavý koláčik z krehkého lístkového cesta v rolovanom tvare, s plnkou zatočenou  
medzi plátkami cesta. Vďaka škoricovej plnke má koláčik neopakovateľnú chuť a vôňu.

Alergény: 1, 3, 7

XL Rollo čokoládové

85g -18oC - 170oC 23min ✓ 150 32

Chrumkavý koláčik z krehkého lístkového cesta v rolovanom tvare, s bohatou 
čokoládovou plnkou zrolovanou medzi plátkami cesta. Čokoládová chuť je 
neodolateľne výrazná už po prvom zahryznutí.

Alergény: 1, 3, 6, 7
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Tradičná francúzska pochúťka z 
kysnutého vrstvového cesta, ktoré vzniká 

technológiou, kedy sa na pláty cesta 
kladie zmäknuté maslo, a spoločne sa 

vyvaľká. Tento proces sa volá laminácia. 
Upečený výrobok vďaka nemu získava 

vločkovitú, nadýchanú štruktúru a 
nezameniteľnú chuť.



M U F F I N Y  

Muffin s ovocím 

110g -18oC 120min - - - 12 120

Šťavnatý koláčik z jemného vanilkového piškótového cesta, ktorého sladkú chuť  
dopĺňajú svieže čierne a červené ríbezle. Neodolateľné spojenie vanilkového  
cesta a pravého ovocia.

Alergény: 1, 3, 7

Muffin orechový 

110g -18oC 120min - - - 12 120

Úžasne voňavý koláčik ako od babičky zo šťavnatého vanilkovo-orechového 
piškótového cesta, plného pravých vlašských orechov. 

Alergény: 1, 3, 6, 7, 8

Muffin mrkvový s tekvicovým posypom 

110g -18oC 120min - - - 12 120

Šťavnatý nadýchaný koláčik z vanilkového cesta s prídavkom sladučkej strúhanej  
mrkvy. Tekvicové semiačka v netradičnej kombinácii s posýpkou z kryštálového  
cukru mu dodávajú príjemnú olejnato-sladkú chuť pri každom zahryznutí.

Alergény: 1, 3, 7

Muffin čokoládový 

110g -18oC 120min - - - 12 120

Nadýchaný koláčik z kakaovo-čokoládového piškótového cesta s kúskami pravej 
belgickej čokolády. Skutočné čokoládové opojenie.

Alergény: 1, 3, 6, 7

Muffin Black & White 

110g -18oC 120min - - - 12 120

Úžasne šťavnatý koláčik z tmavého kakaovo-čokoládového piškótového cesta,  
spájajúci chuť 2 druhov kvalitných čokolád – tmavej a bielej. Po zahryznutí vás  
prekvapí biela lahodná sladká krémová náplň.

Alergény: 1, 3, 6, 7
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Obľúbené šťavnaté mini tortičky  
z jemného piškótového cesta 
doplnené ovocím, orechami, 

alebo krémovou náplňou.  Zdravé 
kombinácie koláčikov v košíčku 
sú ideálne ako rýchla maškrta. 



P I Z Z A

Pizza šunkovo-šampiňónová 

140g -18oC 50min 180oC 4min ✓ 48 32

Trojuholníková pizza z klasického kysnutého cesta s paradajkovou omáčkou, štedro 
posypaná lahodnou šunkou, obľúbenými šampiňónmi a klasickým syrom eidam.

Alergény: 1, 7

Pizza klobásová 

140g -18oC 50min 180oC 4min ✓ 48 32

Trojuholníková pizza z klasického kysnutého cesta s paradajkovou omáčkou, bohato 
posypaná kolieskami šťavnatej klobásky a syrom eidam.

Alergény: 1, 7

Pizza bacon 

140g -18oC 50min 180oC 4min ✓ 48 32

Trojuholníková pizza z klasického kysnutého cesta s jemnou smotanovou omáčkou, 
strúhaným syrom a oravskou slaninkou. Dochutená čerstvou cibuľou  
a kúskami červenej papriky.

Alergény: 1, 7, 9

Mini Pizza slaninová 

77g -18oC 50min 180oC 4min ✓ 100 32

Mini pizza nezvyčajného šesťuholníkového tvaru z klasického kysnutého cesta je 
potretá rajčinovou omáčkou a štedro obložená oravskou slaninkou, kockami červenej 
papriky a strúhaným syrom.

Alergény: 1, 7

Mini Pizza klobásová 

77g -18oC 50min 180oC 4min ✓ 100 32

Mini pizza nezvyčajného šesťuholníkového tvaru z kysnutého cesta je potretá  
rajčinovou omáčkou a bohato obložená bravčovou klobásou a strúhaným syrom.

Alergény: 1, 7

Pizza cesto 

270g -18oC ✓ - - - 20 96

Základné perfektné cesto z bielej pšeničnej múky s kváskom pre Vaše 
 jednoduché pečenie.

Alergény: 1, 5
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V ponuke viacero druhov  
z klasického kysnutého cesta 

prekvapia svojou lahodnou chuťou. 
Obloha je prispôsobená chutiam 

našich zákazníkov a medzi obľúbené 
príchute stále  patrí šunka, 

šampiňóny, klobása a slanina.

s kváskom



P A G Á Č E

Syrový pagáč 

85g -18oC 30min 185oC 17min ✓ 100 32

Obľúbený pagáč z lístkového cesta so syrovou posýpkou, ktorá po upečení získava 
krásnu zlatohnedú farbu a dodáva mu úžasnú chuť, vôňu a chrumkavosť.

Alergény: 1, 7

Oškvarkový pagáč 

85g -18oC 30min 185oC 19min ✓ 100 32

Tradičný pagáč z lístkového cesta s vysokým podielom chrumkavých bravčových 
oškvarkov. Receptúra našich starých mám.

Alergény: 1, 3, 7

Tekvicový pagáč

85g -18oC 60min 175oC 19min ✓ 100 32

Pagáč z lístkového cesta s krehkou striedkou plnou tekvicových semiačok a šťavnatej 
mrkvy. Chrumkavý povrch je bohato posypaný tekvicovými semiačkami.

Alergény: 1, 3, 7

Kukuričný pagáč s posýpkou 

85g -18oC 30min 175oC 19min ✓ 100 32

Chrumkavý pagáč z lístkového cesta s kukuričnou krupicou  
a drvinou v striedke. Posýpka je z drvených tekvicových semiačok.

Alergény: 1, 7, 11
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Obľúbené tradičné pagáče  
z lístkového cesta v rôznych 

príchutiach. Sú obľúbené pre svoju 
jemnú štruktúru, nadýchaný vzhľad a 

chuť, kde sa snúbi tradícia s kvalitným 
spracovaním cesta.



T O R T Y

Višňová mramorová torta (10 rezov)

950g -18oC 60min - - - 1 300

Šťavnatá nadýchaná torta z mramorového piškótového cesta, štedro plnená šťavnatými  
kyslastými višňami a bohato posypaná chrumkavou zmesou lieskových orieškov.

Alergény: 1, 3, 7, 8

Mrkvová torta (10 rezov)

950g -18oC 60min - - - 1 300

Nadýchaná torta zo šťavnatého piškótového cesta s prídavkom sladučkej mrkvy a 
štedrou posýpkou z jemnej bielej čokolády. Zmes korenistých klinčekov a voňavej 
škorice dodáva torte jedinečnú vôňu a chuť.

Alergény: 1, 3, 6, 7, 8

Čokoládová torta (10 rezov)

950g -18oC 60min - - - 1 300

Lahodná nadýchaná torta z kakaovo-čokoládového piškótového cesta  
s kúskami pravej čokolády a štedro posypaným čokoládovým povrchom.

Alergény: 1, 3, 6, 7, 12
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Nakrájané okrúhle torty 
 z nadýchaného piškótového cesta 
rôznych druhov, vždy dostupné pre 

vaše oslavy, alebo ako osvieženie na 
každý deň. Stačí iba rozmraziť.



K O L Á Č E

L I A T Y  K O L Á Č

Koláč makový 

65g -18oC - 165oC 15min - 120 32

Koláčik z klasického sladkého kysnutého cesta, štedro plnený šťavnatou 
makovo-citrónovou plnkou (až 45 %), ochutenou voňavou škoricou.

Alergény: 1, 3, 7

Koláč tvarohový 

65g -18oC - 165oC 15min - 120 32

Koláčik z klasického sladkého kysnutého cesta s posýpkou,  
bohato plnený sladkým krémovým tvarohom (až 45 %).

Alergény: 1, 3, 7

Liaty koláč lesné ovocie 

200g -18oC 60min - - - 36 32

Lahodný nadýchaný koláčik z vanilkového piškótového cesta so zmesou sviežeho  
ovocia – červené ríbezle, jahody, černice, čučoriedky a maliny. 

Alergény: 1, 3, 7
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Ponuka moravských koláčov  
z klasického sladkého kysnutého 

cesta s posýpkou. Jedná sa o 
voňavú  a nadýchanú lahôdku s 

rôznymi náplňami.

Lahodné nadýchané cesto so 
sviežim posypom – chutná sladká 

mini tortička pre krajší deň.



Š T R Ú D L E

Štrúdľa tvarohová 

100g -18oC 60min - - - 90 32

Ručne ťahaná štrúdľa z tenkého cesta, štedro plnená čerstvým tvarohom. 
Tradičná domáca chuť a kvalita ako od babičky.

Alergény: 1, 3, 7
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Jedná sa o tradičný, ručne 
pripravovaný výrobok s bohatým 

podielom plnky. Recept na dobrú 
ťahanú štrúdľu sa dedí po stáročia.  

Náš výnimočný recept pochádza  
z kuchyne pravej vynikajúcej gazdinky, 

mamičky nášho zakladateľa. 

ručne 
ťahaná

Štrúdľa višňovo-maková 

100g -18oC 60min - - - 90 32

Ručne ťahaná štrúdľa z tenkého cesta, plnená šťavnatými kyslastými 
višňami a makom. Tradičná domáca chuť a kvalita ako od babičky.

Alergény: 1, 3, 7

Štrúdľa jablkovo-maková 

120g -18oC 60min - - - 90 32

Ručne ťahaná štrúdľa z tenkého cesta, bohato naplnená čerstvými jablkami  
a šťavnatým makom. Tradičná domáca chuť a kvalita ako od babičky.

Alergény: 1, 3, 7

Štrúdľa jablkovo-orechová 

120g -18oC 60min - - - 90 32

Ručne ťahaná štrúdľa z tenkého cesta, výdatne plnená čerstvými jablkami, 
chrumkavými vlašskými orechmi a zmesou olejnatých jadier. Tradičná domáca  
chuť a kvalita ako od babičky.

Alergény: 1, 3, 7, 8



Š T R Ú D L E
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ručne 
ťahaná

Štrúdľa višňovo-maková 

500g -18oC 60min 190oC 23min ✓ 9x2 32

Ručne ťahaná štrúdľa z tenkého cesta, plnená šťavnatými kyslastými višňami a 
makom. Tradičná domáca chuť a kvalita ako od babičky.

Alergény: 1, 3, 7

Štrúdľa jablkovo-maková 

600g -18oC 60min 190oC 23min ✓ 9x2 32

Ručne ťahaná štrúdľa z tenkého cesta, bohato naplnená čerstvými jablkami  
a šťavnatým makom. Tradičná domáca chuť a kvalita ako od babičky.

Alergény: 1, 3, 7

Štrúdľa jablkovo-orechová 

600g -18oC 60min 190oC 23min ✓ 9x2 32

Ručne ťahaná štrúdľa z tenkého cesta, výdatne plnená čerstvými jablkami, 
chrumkavými vlašskými orechmi a zmesou olejnatých jadier. Tradičná domáca 
chuť a kvalita ako od babičky.

Alergény: 1, 3, 7, 8

Jedná sa o tradičný, ručne 
pripravovaný výrobok s bohatým 

podielom plnky. Recept na dobrú 
ťahanú štrúdľu sa dedí po stáročia.  

Náš výnimočný recept pochádza  
z kuchyne pravej vynikajúcej gazdinky, 

mamičky nášho zakladateľa. 



M I N I T  H O M E

MINIT HOME minitky marhuľové

500g -18oC - 185oC 15min ✓ 25 32

Praktické spotrebiteľské balenie pre vaše bezstarostné pečenie. Chrumkavé koláčiky 
z krehkého lístkového cesta, s bohatým obsahom sviežej ovocnej marhuľovej plnky.

Alergény: 1, 7

MINIT HOME minitky malinové

500g -18oC - 185oC 15min ✓ 25 32

Praktické spotrebiteľské balenie pre vaše bezstarostné pečenie. Krehké koláčiky 
z jemného lístkového cesta, ktoré sme bohato naplnili šťavnatými malinami.

Alergény: 1, 7

MINIT HOME minitky čokoládové

500g -18oC - 185oC 15min ✓ 25 32

Praktické spotrebiteľské balenie pre vaše bezstarostné pečenie. Jemné koláčiky 
z lístkového cesta s pravou čokoládou.

Alergény: 1, 6, 7

MINIT HOME minitky croissant jahodový

500g -18oC - 185oC 15min ✓ 25 32

Praktické spotrebiteľské balenie pre vaše bezstarostné pečenie. Lahodné mini 
croissanty, ktoré sú bohato plnené šťavnatou jahodovou plnkou.

Alergény: 1, 3, 7

MINIT HOME minitky croissant nugátový

500g -18oC - 185oC 15min ✓ 25 32

Praktické spotrebiteľské balenie pre vaše bezstarostné pečenie. Krehké croissanty, 
bohato plnené sladkým nugátovým krémom z pravých lieskovcov.

Alergény: 1, 3, 7, 8
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Obľúbené mini koláčiky teraz v 
spotrebiteľskom balení 500g. Za 15 

minút je doma vykúzlené pohostenie 
pre nečakanú návštevu. Bez 

rozmrazovania. 



M I N I T  H O M E

MINIT HOME minitky oškvarkové

500g -18oC - 185oC 15min ✓ 25 32

Praktické spotrebiteľské balenie pre vaše bezstarostné pečenie. Chrumkavé pagáčiky 
z jemného cesta, plnené chutnými bravčovými oškvarkami, ktoré po zahryznutí 
príjemne chrumkajú.

Alergény: 1, 3, 7

MINIT HOME minitky syrové

500g -18oC - 185oC 15min ✓ 25 32

Praktické spotrebiteľské balenie pre vaše bezstarostné pečenie. Chrumkavé koláčiky 
z jemného lístkového cesta, štedro plnené krémovým syrom. Chrumkavosť koláčikov 
znásobuje posýpka zo strúhaného syra.

Alergény: 1, 3, 7

MINIT HOME minitky syrovo-slané

500g -18oC - 185oC 15min ✓ 25 32

Praktické spotrebiteľské balenie pre vaše bezstarostné pečenie. Slané pagáčiky z 
krehkého lístkového cesta, bohato posypané strúhaným syrom, ktorý na povrchu 
znásobuje chrumkavosť pagáčika.

Alergény: 1, 7

MINIT HOME minitky hot-dog

500g -18oC - 185oC 15min ✓ 25 32

Praktické spotrebiteľské balenie pre vaše bezstarostné pečenie. Chrumkavé koláčiky 
z jemného lístkového cesta, do ktorých sme skryli šťavnaté kúsky párkov v spojení s 
lahodným kečupom.

Alergény: 1, 7
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Obľúbené mini koláčiky teraz v 
spotrebiteľskom balení 500g. Za 15 

minút je doma vykúzlené pohostenie 
pre nečakanú návštevu. Bez 

rozmrazovania. 



M I N I T  H O M E

MINIT HOME Štrúdľa jablková

4x110g -18oC 60min - - - 12 64

Štrúdľa z tenkého cesta, bohato plnená jablkovou plnkou v podobe kociek, ochutená 
výdatnou porciou škorice. Jedná sa o delikatesu pripravenú hneď na podávanie.

Alergény: 1, 3, 7

MINIT HOME Štrúdľa višňovo – maková

4x110g -18oC 60min - - - 12 64

Štrúdľa z tenkého cesta, plnená šťavnatými kyslastými višňami a makom.   
Jedná sa  o delikatesu pripravenú hneď na podávanie.

Alergény: 1, 3, 7

MINIT HOME Muffin mrkvový s tekvicovým posypom

4x65g -18oC 60min - - - 12 48

Šťavnatý nadýchaný koláčik z vanilkového cesta s prídavkom sladučkej strúhanej 
mrkvy. Tekvicové semiačka v netradičnej kombinácii s posýpkou z kryštálového 
cukru mu dodávajú príjemnú olejnato-sladkú chuť pri každom zahryznutí.

Alergény: 1, 3, 6, 7

MINIT HOME Muffin čokoládový

4x65g -18oC 60min - - - 12 48

Nadýchaný koláčik z kakaovo-čokoládového piškótového cesta s kúskami pravej 
belgickej čokolády. Skutočné čokoládové opojenie.

Alergény: 1, 3, 6, 7

MINIT HOME Muffin Black&White

4x65g -18oC 60min - - - 12 48

Úžasne šťavnatý koláčik z tmavého kakaovo-čokoládového piškótového cesta,  
spájajúci chuť 2 druhov kvalitných čokolád – tmavej a bielej. Po zahryznutí vás  
prekvapí biela lahodná sladká krémová náplň.

Alergény: 1, 3, 7
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Obľúbené štrúdle z tenkého cesta  
s bohatou plnkou a nadýchané 

šťavnaté muffiny, teraz vo výhodnom 
spotrebiteľskom balení po 4ks,  

stačí iba rozmraziť.





Výrobca: 
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