
 
    OBLOŽENÉ CHLEBÍČKY-SLOŽENÍ A ALERGENY 
 
 
 
Speciál chlebíček.Min.hmotnost 90g. Lahůdkářský výrobek studené kuchyně. Spotřebujte do 24h od nákupu. Uchovejte při 
Teplotě 0- 5°C. 
Složení:min. 6% Salám herkules,masný výrobek trvanlivý,fermentovaný.Složení:vepřové maso, sádlo,hovězí maso,jedlá sůl 
max4,2%,voda, 
vepřové kůže,dextroza, extrakt z červeného vína a červené řepy, směs koření a extraktů koření, startovací kultura mikroorganizmů, 
konzervant E250,barvivo E120,karamel,antioxidant E316.  
Min.13% Šunka standardní, masný výrobek tepelně opracovaný. Složení:vepřová kýta 70%,p.voda 24%,jedlá sůl,konzervant 
E250,želírující látky E407,407a,zahušťovadloE425,stabilizátoryE451,451,cukr,antioxidantyE301,316,331,látka zvýrazňující 
chuťE621.Obsah soli do2,5%.  
Veka tradiční.Běžné pečivo pšeničné. Složení:pšeničná mouka,voda,rostlinný olej,droždí,jedlá sůl,zlepšující přípravek(pšeničná 
Mouka,emulgátoryE481,471,472e,cukr,kukuřičná a žitná mouka,uhličitan vápenatý,kyselina askorbová, enzym),octan vápenatý. 
Pařížský salát.Složení: Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný 
škrob,stabilizátory guma guar, 
xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný.  
Výrobní salám,tepelně opracovaný masný výrobek.Složení:vepřové maso 41%,vepřové sádlo,voda, jedlá sůl,česnek,bramb.škrob, 
stabilizátor E250,450,antioxidantE301,barvivo E120, aroma,extrakty koření. Obsah tuku do 38%. 
Worcester omáčka.Složení:ocet cukr,pitná voda,jedlá sůl max 6%,švestková povidla(švestky,jablka,kys.citronová),směs koření, 
barvivoE150d,sušený rajčatový protlak,aromata,chili extrakt,česnekový extrakt.  
Tepelně opracovaná cibule,kyselina octová,mléčná,mléčnan sodný. 
Sterilovaná cuketa kostky.složení:cuketa,ocet sůl,sladidloE951,954,výtažek koření. 
Sterilovaný hrášek.Složení:hrášek,pitná voda,jedlá sůl. 
Cukr,jedlá sůl. 
Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný škrob,stabilizátory guma guar, 
xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný.  
Vejce vařené, okurek, červená paprika, nať petržele. 
ALERGENY:  LEPEK, HOŘČICE,VEJCE, MLÉKO 
Vyrábí: Lahůdky Orlí s.r.o., Orlí 517/22 Brno, tel.542213320,www.lahudkyorli.cz 
 
Debrecínský chlebíček.Min. hmotnost 90g. Lahůdkářský výrobek studené kuchyně. Spotřebujte do 24h od nákupu. Uchovejte při 
teplotě 0- 5°C. 
Složení: Min.26%Debrecínka Bohemia, masný tepelně opracovaný výrobek.Složení:vepřová kýta 75%,pitná voda 19%,jedlá 
sůl,konzervantE250,cukr,želírující látka E407a,stabilizátoryE450,451,zahušťovadloE415,antioxidantyE301,316,331,látka 
zvýrazňující chuťE621,modifikovaný škrobE1414,paprikový extraktE160c,obsah soli do 2,5%.BEZLEPKOVÉ,neosahuje alergeny. 
Veka tradiční.Běžné pečivo pšeničné. Složení:pšeničná mouka,voda,rostlinný olej,droždí,jedlá sůl,zlepšující přípravek(pšeničná 
Mouka,emulgátoryE481,471,472e,cukr,kukuřičná a žitná mouka,uhličitan vápenatý,kyselina askorbová, enzym),octan vápenatý. 
Pařížský salát.Složení: Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný 
škrob,stabilizátory guma guar, 
xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný. Může obsahovat stopy hořčice. 
Výrobní salám,tepelně opracovaný masný výrobek.Složení:vepřové maso 41%,vepřové sádlo,voda, jedlá sůl,česnek,bramb.škrob, 
stabilizátor E250,450,antioxidantE301,barvivo E120, aroma,extrakty koření. Obsah tuku do 38%. 
Worcester omáčka.Složení:ocet cukr,pitná voda,jedlá sůl max 6%,švestková povidla(švestky,jablka,kys.citronová),směs koření, 
barvivoE150d,sušený rajčatový protlak,aromata,chili extrakt,česnekový extrakt.  
Tepelně opracovaná cibule,kyselina octová,mléčná,mléčnan sodný. 
Sterilovaná cuketa kostky.složení:cuketa,ocet sůl,sladidloE951,954,výtažek koření. 
Sterilovaný hrášek.Složení:hrášek,pitná voda,jedlá sůl. 
Cukr,jedlá sůl. 
Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný škrob,stabilizátory guma guar, 
xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný. 
Vejce vařené, okurek, červená paprika, nať petržele. 
ALERGENY:  LEPEK, HOŘČICE,VEJCE, MLÉKO 
Vyrábí: Lahůdky Orlí s.r.o., Orlí 517/22 Brno, tel.542213320,www.lahudkyorli.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Herkules chlebíček.Min.hmotnost 90g. Lahůdkářský výrobek studené kuchyně. Spotřebujte do 24h od nákupu. Uchovejte při 
teplotě 0- 5°C. 
Složení:min. 13% Salám herkules,masný výrobek trvanlivý,fermentovaný.Složení:vepřové maso, sádlo,hovězí maso,jedlá sůl 
max4,2%,voda, 
vepřové kůže,dextroza, extrakt z červeného vína a červené řepy, směs koření a extraktů koření, startovací kultura mikroorganizmů, 
konzervant E250,barvivo E120,karamel,antioxidant E316.  
Veka tradiční.Běžné pečivo pšeničné. Složení:pšeničná mouka,voda,rostlinný olej,droždí,jedlá sůl,zlepšující přípravek(pšeničná 
Mouka,emulgátoryE481,471,472e,cukr,kukuřičná a žitná mouka,uhličitan vápenatý,kyselina askorbová, enzym),octan vápenatý. 
Pařížský salát.Složení: Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný 
škrob,stabilizátory guma guar, 
xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný.  
Výrobní salám,tepelně opracovaný masný výrobek.Složení:vepřové maso 41%,vepřové sádlo,voda, jedlá sůl,česnek,bramb.škrob, 
stabilizátor E250,450,antioxidantE301,barvivo E120, aroma,extrakty koření. Obsah tuku do 38%. 
Worcester omáčka.Složení:ocet cukr,pitná voda,jedlá sůl max 6%,švestková povidla(švestky,jablka,kys.citronová),směs koření, 
barvivoE150d,sušený rajčatový protlak,aromata,chili extrakt,česnekový extrakt.  
Tepelně opracovaná cibule,kyselina octová,mléčná,mléčnan sodný. 
Sterilovaná cuketa kostky.složení:cuketa,ocet sůl,sladidloE951,954,výtažek koření. 
Sterilovaný hrášek.Složení:hrášek,pitná voda,jedlá sůl. 
Cukr,jedlá sůl. 
Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný škrob,stabilizátory guma guar, 
xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný.  
Vejce vařené, okurek, červená paprika, nať petržele. 
ALERGENY: LEPEK, HOŘČICE,VEJCE, MLÉKO,  
Vyrábí: Lahůdky Orlí s.r.o., Orlí 517/22 Brno, tel.542213320,www.lahudkyorli.cz 
 
Brněnský chlebíček.Min.hmotnost 100g. Lahůdkářský výrobek studené kuchyně. Spotřebujte do 48h od nákupu. Uchovejte při 
teplotě do 5°C. 
Složení:min. 9% Eidam 30%.30% T.V.S.,55%sušiny,Složení:mléko,jedlá sůl,sýrařské kultury. 
Min.13% Šunka standardní, masný výrobek tepelně opracovaný. Složení:vepřová kýta 70%,p.voda 24%,jedlá sůl,konzervant 
E250,želírující látky E407,407a,zahušťovadloE425,stabilizátoryE451,451,cukr,antioxidantyE301,316,331,látka zvýrazňující 
chuťE621.Obsah soli do2,5%. BEZLEPKOVÉ,neobsahuje alergeny. 
Veka tradiční.Běžné pečivo pšeničné. Složení:pšeničná mouka,voda,rostlinný olej,droždí,jedlá sůl,zlepšující přípravek(pšeničná 
Mouka,emulgátoryE481,471,472e,cukr,kukuřičná a žitná mouka,uhličitan vápenatý,kyselina askorbová, enzym),octan vápenatý. 
Alergeny:výrobky z pšenice a žita. 
Pařížský salát.Složení: Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný 
škrob,stabilizátory guma guar, 
xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný. Může obsahovat stopy hořčice. 
Výrobní salám,tepelně opracovaný masný výrobek.Složení:vepřové maso 41%,vepřové sádlo,voda, jedlá sůl,česnek,bramb.škrob, 
stabilizátor E250,450,antioxidantE301,barvivo E120, aroma,extrakty koření. Obsah tuku do 38%. 
Worcester omáčka.Složení:ocet cukr,pitná voda,jedlá sůl max 6%,švestková povidla(švestky,jablka,kys.citronová),směs koření, 
barvivoE150d,sušený rajčatový protlak,aromata,chili extrakt,česnekový extrakt. Může obsahovat stopy lepku,vajec,mléka, 
celeru a vlčího bobu. 
Tepelně opracovaná cibule,kyselina octová,mléčná,mléčnan sodný. 
Sterilovaná cuketa kostky.složení:cuketa,ocet sůl,sladidloE951,954,výtažek koření. 
Sterilovaný hrášek.Složení:hrášek,pitná voda,jedlá sůl. 
Cukr,jedlá sůl. 
Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný škrob,stabilizátory guma guar, 
xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný. Může obsahovat stopy hořčice. 
Vejce vařené, okurek, červená paprika, nať petržele. 
ALERGENY:MLÉKO,VEJCE,LEPEK,HOŘČICE 
Vyrábí: Lahůdky Orlí s.r.o., Orlí 517/22 Brno, tel.542213320,www.lahudkyorli.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Královský chlebíček.Min.hmotnost 90g. Lahůdkářský výrobek studené kuchyně. Spotřebujte do 24h od nákupu. Uchovejte při 
teplotě do 5°C. 
Složení:min. 9% Eidam 30%.30% T.V.S.,55%sušiny,Složení:mléko,jedlá sůl,sýrařské kultury. 
Min.10% Hermelín sýr.Složení:mléko,mlékařská kultura,penicillium candidum. 
Veka tradiční.Běžné pečivo pšeničné. Složení:pšeničná mouka,voda,rostlinný olej,droždí,jedlá sůl,zlepšující přípravek(pšeničná 
Mouka,emulgátoryE481,471,472e,cukr,kukuřičná a žitná mouka,uhličitan vápenatý,kyselina askorbová, enzym),octan vápenatý. 
Alergeny:výrobky z pšenice a žita. 
Sýrová pomazánka.Složení:min.45% Eidam 30%.30% T.V.S.,55%sušiny,Složení:mléko,jedlá sůl,sýrařské kultury. 
Jogurt bílý, min 2,4% tuku.Složení:mléko, mléčná bílkovina,živé jogurtové kultury. 
Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný škrob,stabilizátory guma guar, 
xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný. Může obsahovat stopy hořčice. 
Cibule,  
Paprika červená řezaná.Sterilovaná zelenina jednopruhová.Složení:paprika červená,ocet, sůl,výtažky koření,náhrad.sladidlo E954. 
Ocet, jedlá sůl,cukr. 
Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný škrob,stabilizátory guma guar, 
xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný. Může obsahovat stopy hořčice. 
Vejce vařené, okurek, červená paprika, nať petržele. 
ALERGENY:  LEPEK, HOŘČICE,VEJCE, MLÉKO 
ORLÍK  chlebíček.Min.hmotnost 100g. Lahůdkářský výrobek studené kuchyně. Spotřebujte do 48h od nákupu. Uchovejte při 
teplotě do 5°C. 
Složení:min. 9% Eidam 30%.30% T.V.S.,55%sušiny,Složení:mléko,jedlá sůl,sýrařské kultury. 
Min.13% Šunka standardní, masný výrobek tepelně opracovaný. Složení:vepřová kýta 70%,p.voda 24%,jedlá sůl,konzervant 
E250,želírující látky E407,407a,zahušťovadloE425,stabilizátoryE451,451,cukr,antioxidantyE301,316,331,látka zvýrazňující 
chuťE621.Obsah soli do2,5%. BEZLEPKOVÉ,neobsahuje alergeny. 
Veka tradiční.Běžné pečivo pšeničné. Složení:pšeničná mouka,voda,rostlinný olej,droždí,jedlá sůl,zlepšující přípravek(pšeničná 
Mouka,emulgátoryE481,471,472e,cukr,kukuřičná a žitná mouka,uhličitan vápenatý,kyselina askorbová, enzym),octan vápenatý. 
Alergeny:výrobky z pšenice a žita. 
Pařížský salát.Složení: Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný 
škrob,stabilizátory guma guar, 
xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný. Může obsahovat stopy hořčice. 
Výrobní salám,tepelně opracovaný masný výrobek.Složení:vepřové maso 41%,vepřové sádlo,voda, jedlá sůl,česnek,bramb.škrob, 
stabilizátor E250,450,antioxidantE301,barvivo E120, aroma,extrakty koření. Obsah tuku do 38%. 
Worcester omáčka.Složení:ocet cukr,pitná voda,jedlá sůl max 6%,švestková povidla(švestky,jablka,kys.citronová),směs koření, 
barvivoE150d,sušený rajčatový protlak,aromata,chili extrakt,česnekový extrakt. Může obsahovat stopy lepku,vajec,mléka, 
celeru a vlčího bobu. 
Tepelně opracovaná cibule,kyselina octová,mléčná,mléčnan sodný. 
Sterilovaná cuketa kostky.složení:cuketa,ocet sůl,sladidloE951,954,výtažek koření. 
Sterilovaný hrášek.Složení:hrášek,pitná voda,jedlá sůl. 
Cukr,jedlá sůl. Debrecínka Bohemia, masný tepelně opracovaný výrobek.Složení:vepřová kýta 75%,pitná voda 19%,jedlá 
sůl,konzervantE250,cukr,želírující látka E407a,stabilizátoryE450,451,zahušťovadloE415,antioxidantyE301,316,331,látka zvýrazňující 
chuťE621,modifikovaný škrobE1414,paprikový extraktE160c,obsah soli do 2,5%. 
Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný škrob,stabilizátory guma guar, 
xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný. Může obsahovat stopy hořčice. 
Vejce vařené, okurek, červená paprika, nať petržele. 
ALERGENY:MLÉKO,VEJCE,LEPEK,HOŘČICE 
Vyrábí: Lahůdky Orlí s.r.o., Orlí 517/22 Brno, tel.542213320,www.lahudkyorli.cz 
Selský chlebíček  Min. hmotnost 90g.Lahůdkářský výrobek studené kuchyně.Spotřebujte do 24h od nákupu.Uchovejte při  
teplotě 0- 5°C. 
Složení:min. 13% Šunka standardní, masný výrobek tepelně opracovaný. Složení:vepřová kýta 70%,p.voda 24%,jedlá 
sůl,konzervant E250,želírující látky E407,407a,zahušťovadloE425,stabilizátoryE451,451,cukr,antioxidantyE301,316,331,látka 
zvýrazňující chuťE621.Obsah soli do2,5%.  
Polovina vařeného vejce velikosti M. 
Salát Lolo biondo 
Veka tradiční.Běžné pečivo pšeničné. Složení:pšeničná mouka,voda,rostlinný olej,droždí,jedlá sůl,zlepšující přípravek(pšeničná 
Mouka,emulgátoryE481,471,472e,cukr,kukuřičná a žitná mouka,uhličitan vápenatý,kyselina askorbová, enzym),octan vápenatý. 
Pařížský salát.Složení: Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný 
škrob,stabilizátory guma guar, 
xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný.  
Výrobní salám,tepelně opracovaný masný výrobek.Složení:vepřové maso 41%,vepřové sádlo,voda, jedlá sůl,česnek,bramb.škrob, 
stabilizátor E250,450,antioxidantE301,barvivo E120, aroma,extrakty koření. Obsah tuku do 38%. 
Worcester omáčka.Složení:ocet cukr,pitná voda,jedlá sůl max 6%,švestková povidla(švestky,jablka,kys.citronová),směs koření, 
barvivoE150d,sušený rajčatový protlak,aromata,chili extrakt,česnekový extrakt.  
Tepelně opracovaná cibule,kyselina octová,mléčná,mléčnan sodný. 
Sterilovaná cuketa kostky.složení:cuketa,ocet sůl,sladidloE951,954,výtažek koření. 
Sterilovaný hrášek.Složení:hrášek,pitná voda,jedlá sůl. 
Cukr,jedlá sůl. 
Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný škrob,stabilizátory guma guar, 
xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný.  
Vejce vařené, okurek, červená paprika, nať petržele. 
ALERGENY: LEPEK,  HOŘČICE,VEJCE, MLÉKO 



Sýrový chlebíček.Min.hmotnost 90g. Lahůdkářský výrobek studené kuchyně. Spotřebujte do 24h od nákupu. Uchovejte při 
teplotě do 5°C. 
Složení:min. 18% Eidam 30%.30% T.V.S.,55%sušiny,Složení:mléko,jedlá sůl,sýrařské kultury. 
9% Hermelín sýr.Složení:mléko,mlékařská kultura,penicillium candidum. 
Veka tradiční.Běžné pečivo pšeničné. Složení:pšeničná mouka,voda,rostlinný olej,droždí,jedlá sůl,zlepšující přípravek(pšeničná 
Mouka,emulgátoryE481,471,472e,cukr,kukuřičná a žitná mouka,uhličitan vápenatý,kyselina askorbová, enzym),octan vápenatý. 
Sýrová pomazánka.Složení:min.45% Eidam 30%.30% T.V.S.,55%sušiny,Složení:mléko,jedlá sůl,sýrařské kultury. 
Jogurt bílý, min 2,4% tuku.Složení:mléko, mléčná bílkovina,živé jogurtové kultury. 
Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný škrob,stabilizátory guma guar, 
xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný. Může obsahovat stopy hořčice. 
Cibule,  
Paprika červená řezaná.Sterilovaná zelenina jednopruhová.Složení:paprika červená,ocet, sůl,výtažky koření,náhrad.sladidlo E954. 
Ocet, jedlá sůl,cukr. 
Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný škrob,stabilizátory guma guar, 
xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný. Může obsahovat stopy hořčice. 
Vejce vařené, okurek, červená paprika, nať petržele. 
ALERGENY:  LEPEK, HOŘČICE,VEJCE, MLÉKO, 
Vyrábí: Lahůdky Orlí s.r.o., Orlí 517/22 Brno, tel.542213320,www.lahudkyorli.cz 
 
 
Šunkový chlebíček  Min. hmotnost 90g.Lahůdkářský výrobek studené kuchyně.Spotřebujte do 24h od nákupu.Uchovejte při  
teplotě 0- 5°C. 
Složení:min. 26% Šunka standardní, masný výrobek tepelně opracovaný. Složení:vepřová kýta 70%,p.voda 24%,jedlá 
sůl,konzervant E250,želírující látky E407,407a,zahušťovadloE425,stabilizátoryE451,451,cukr,antioxidantyE301,316,331,látka 
zvýrazňující chuťE621.Obsah soli do2,5%.  
Veka tradiční.Běžné pečivo pšeničné. Složení:pšeničná mouka,voda,rostlinný olej,droždí,jedlá sůl,zlepšující přípravek(pšeničná 
Mouka,emulgátoryE481,471,472e,cukr,kukuřičná a žitná mouka,uhličitan vápenatý,kyselina askorbová, enzym),octan vápenatý. 
Pařížský salát.Složení: Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný 
škrob,stabilizátory guma guar, 
xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný.  
Výrobní salám,tepelně opracovaný masný výrobek.Složení:vepřové maso 41%,vepřové sádlo,voda, jedlá sůl,česnek,bramb.škrob, 
stabilizátor E250,450,antioxidantE301,barvivo E120, aroma,extrakty koření. Obsah tuku do 38%. 
Worcester omáčka.Složení:ocet cukr,pitná voda,jedlá sůl max 6%,švestková povidla(švestky,jablka,kys.citronová),směs koření, 
barvivoE150d,sušený rajčatový protlak,aromata,chili extrakt,česnekový extrakt.  
Tepelně opracovaná cibule,kyselina octová,mléčná,mléčnan sodný. 
Sterilovaná cuketa kostky.složení:cuketa,ocet sůl,sladidloE951,954,výtažek koření. 
Sterilovaný hrášek.Složení:hrášek,pitná voda,jedlá sůl. 
Cukr,jedlá sůl. 
Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný škrob,stabilizátory guma guar, 
xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný.  
Vejce vařené, okurek, červená paprika, nať petržele. 
ALERGENY:  LEPEK, HOŘČICE,VEJCE, MLÉKO,  
Vyrábí: Lahůdky Orlí s.r.o., Orlí 517/22 Brno, tel.542213320,www.lahudkyorli.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


