
Lahůdky Orlí s.r.o. Orlí 24a Brno Seznam vyráběných salátů včetně složení a alergenů 
 
Holandský salát.Složení: Feferony kulaté sterilované. Složení:feferonky kulaté, pitná voda, ocet kvasný, sůl jedlá. 
Eidam 30%.30% T.V.S.,55%sušiny,Složení:mléko,jedlá sůl,sýrařské kultury.Cibule, Paprika červená řezaná.Sterilovaná zelenina 
jednopruhová.Složení:paprika červená,ocet, sůl,výtažky koření,náhrad.sladidlo E954. Základní majonéza.Složení:rostlinný 
olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný škrob,stabilizátory guma guar,xanthan,kyselina citronová, 
sorbát draselný. ALERGENY.MLÉKO,VEJCE,HOŘČICE 
 
Bramborový salát s olejem. Složení:vařené brambory min. 79%, Směs do bramborového 
salátu.složení:mrkev,hrášek,cuketa,celer,pitná voda,ocet sůl ,náhradní sladidlo E951,954, výtažek  z koření.Obsahuje zdroj 
fenylalaninu. 
cibule, Paprika červená řezaná.Sterilovaná zelenina jednopruhová.Složení:paprika červená,ocet, sůl,výtažky koření,náhrad.sladidlo 
E954.mražený hrášek,ocet, sůl,cukr,slunečnicový olej, Hořčice plnotučná.Složení :hořčičné semeno,pitná voda,ocet kvasný lihový, 
cukr, jedlá sůl, kurkuma, výtažek koření.ALERGEN:HOŘČIVE ,VEJCE 
 
Bramborový salát. Složení:vařené brambory min. 79%, Směs do bramborového salátu.složení:mrkev,hrášek,cuketa,celer,pitná 
voda,ocet sůl ,náhradní sladidlo E951,954, výtažek  z koření.Obsahuje zdroj fenylalaninu. 
cibule, Paprika červená řezaná.Sterilovaná zelenina jednopruhová.Složení:paprika červená,ocet, sůl,výtažky koření,náhrad.sladidlo 
E954.mražený hrášek,ocet, sůl,cukr,slunečnicový olej, Hořčice plnotučná.Složení :hořčičné semeno,pitná voda,ocet kvasný lihový, 
cukr, jedlá sůl, kurkuma, výtažek koření. 
Základní majonéza min.5%.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný škrob,stabilizátory guma 
guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný. Jogurt bílý, min 2,4% tuku.Složení:mléko, mléčná bílkovina,živé jogurtové 
kultury.ALERGEN.MLÉKO,VEJCE,HOŘČICE 
 
 
ROBI tatarák.Složení: Robi sekaná min.80%.Složení:robi(voda, pšeničná bílkovina,červená řepa,voda,cukr,sůl,ocet,výtažek 
koření,sůl, karamel 
Kečup jemný.Složení:pitná voda,rajčatový protlak,glukozovo-fruktozový sirup,modifikovaný škrob, jedlá sůl do3,5%,ocet, 
Sorbát draselný,extrakty koření. 100g obsahuje 140g rajčat 
Cibule,chilli,paprika červená sladká, 
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.  
Česneková pasta(70% česnek, 30% sůl)ALERGEN.LEPEK 
 
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.  
Cibule,  
Paprika červená řezaná.Sterilovaná zelenina jednopruhová.Složení:paprika červená,ocet, sůl,výtažky koření,náhrad.sladidlo E954. 
Ocet, jedlá sůl,cukr.ALERGENY.VEJCE,HOŘČIE, MLÉKO 
 
Vajíčkový salát. Složení:vařená vejce min.35%, 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,okurek sterilovaný,sůl,cukr,ocet.ALERGENY: VEJCE, HOŘČICE 
 
Česneková pomazánka.Složení:drcený česnek min.5%,strouhaný sýr 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,sůl, 
Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný škrob,stabilizátory guma guar, 
xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný. ALERGENY: MLÉKO, VEJCE,HOŘČICE 
 
Ořechový salát. Složení:loupané vlašské ořechy min.5%, Eidam 30%.30% T.V.S.,55%sušiny,Složení:mléko,jedlá sůl,sýrařské 
kultury. Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný škrob,stabilizátory guma 
guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný.Cibule,cukr. Jogurt bílý, min 2,4% tuku.Složení:mléko, mléčná bílkovina,živé 
jogurtové kultury.ALERGENY:OŘECHY,VEJCE,HOŘČICE,MLÉKO 
 
Celerový salát.Složení: Celerový salát sterilovaný min.60%.Složení:celer , pitná voda, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl 
s jodem,kyseliny citronová a askorbová,přírodní aroma,disiřičitan draselný.Cibule,ocet ,sůl,cukr. 
 Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný škrob,stabilizátory guma guar, 
xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný.ALERGENY:VEJCE,HOŘČICE,CELER,MLÉKO 
 
Maďarský salát.Složení: Eidam 30%min 20%.30% T.V.S.,55%sušiny,Složení:mléko,jedlá sůl,sýrařské kultury. 
Šunka standardní min. 20%, 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%. 
Paprika červená řezaná.Sterilovaná zelenina jednopruhová.Složení:paprika červená,ocet, sůl,výtažky koření,náhrad.sladidlo E954. 
Cibule,mražený hrášek,mražená kukuřice,slunečnicový olej,ocet,cukr, sůl.ALERGENY:MLÉKO 
 
Játra drůbeží restovaná.Složení:drůbeží játra min.90%,cibule,majoránka,pepř,jedlá sůl,slunečnicový olej,pórek,česnek. 
 



 
 
 
 
Á la krabí.Složení: Surimi rybí maso min 20%.Složení:surimi32%(drcené rybímaso29%,sorbitol,polyfosforečnany,cukr) 
škrob,vaječný bílek,řepkový olej,sojová bílkovina,cukr,jedlá sůl,kyselina karmínová,paprikový extrakt,titanová běloba, 
karagenan,glutamát sodný,E627,631,Alergeny: stopy korýšů, měkkýšů,mléko,celeru,hořčice. 
Cibule, 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. 
Cukr, Celerový salát sterilovaný.Složení:celer , pitná voda, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl s jodem,kyseliny citronová a 
askorbová,Přírodní aroma,disiřičitan draselný. 
Evelina-nápojový koncentrát s citronovou šťávou.Složení:obsah ovocné složky nejméně 0,4%,pitná voda, kyselina citronová, 
Řepný cukr, citronová báze(voda, koncentrát citronové šťávy,modifikovaný škrob,glycerolester borovicové pryskyřice,pektin) 
sůl, citrát sodný,aroma,kyselina l-askorbová,sorbát draselný, beta-karoten,lutein. .Obsah citr.šťávy min.4% ALERGENY:KORÝŠI 
MĚKKÝŠI, RYBY ,HOŘČICE ,CELER 
 
 
 
 
  
Šopský salát. Složení:rajčata,okurky,paprika,cibule, Balkánského typu sýr min.10%.Složení:mléko,jedlá sůl,smetanové kultury. 
Ocet ,sůl,cukr.ALERGEN.MLÉKO 
 
Klára salát.Složení:pekingské zelí(čína),pórek,paprika, okurek, rajče,sůl,ocet,cukr. 
 
Bio těstoviny se špenátem.Složení:bio pšeničná mouka celozrnná min.70%,kuřecí prsa min. 5%, sekaný špenát min.18%,cibule, 
česnek,jedlá sůl,šlehačka.ALERGENY.LEPEK,MLÉKO,VEJCE 
 
Jahody v jogurtu.Složení: Jogurt bílý min.60%., min 2,4% tuku.Složení:mléko, mléčná bílkovina,živé jogurtové kultury. 
Čerstvé jahody min.30%, cukr.ALERGENY:MLÉKO 
 
Letní salát.Složení: Eidam 30%.30% T.V.S.,55%sušiny,Složení:mléko,jedlá sůl,sýrařské kultury. 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%. . Základní 
majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný škrob,stabilizátory guma 
guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný.  
Jogurt bílý, min 2,4% tuku.Složení:mléko, mléčná bílkovina,živé jogurtové kultury. 
Rajčata,paprika,okurek,sůl jedlá.ALERGENY:MLÉKO, LEPEK,VEJCE,HOŘČICE 
 
Sýrový salát s jablky.Složení:jablka min35%, Eidam 30% min.15%.30% T.V.S.,55%sušiny,Složení:mléko,jedlá sůl,sýrařské 
kultury.Cibule,cukr. Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný 
škrob,stabilizátory guma guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný.  
Evelina-nápojový koncentrát s citronovou šťávou.Složení:obsah ovocné složky nejméně 0,4%,pitná voda, kyselina citronová, 
Řepný cukr, citronová báze(voda, koncentrát citronové šťávy,modifikovaný škrob,glycerolester borovicové pryskyřice,pektin) 
sůl, citrát sodný,aroma,kyselina l-askorbová,sorbát draselný, beta-karoten,lutein. Obsah citr.šťávy min.4%ALERGEN:VEJCE, 
MLÉKO,HOŘČICE 
 
Sardelová pomazánka.Složení: Sardelová pasta s olivovým olejem min.7%.Složení.sardel obecná75%,olivový olej5%,vepřová 
želatina,jedlá sůl, regulátory kyselosti Kyselina octová a askorbová. Rama.Složení:rostlinné oleje a tuky,voda, suš.podmáslí,jedlá 
sůl0,3%,emulgátor(mono a diglyceriny matných kyselin,slunečnicový lecitin),konzervant sorbát draselný,kyselina citronová, 
aroma,beta-karoten,vitamínA,D.ALERGENY.RYBY 
 
 
Romana salát.Složení:pekingské zelí(čína),cibule,kopr, Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet 
jedlá sůl,modifikovaný škrob,stabilizátory guma guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný.  
Ocet,sůl,cukr.ALERGENY:HOŘČICE, VEJCE 
 
Kuřecí salát s ananasem.Složení:kuřecí prsa min.45%, Ananasové kousky v mírně sladkém nálevu min.18%.Složení:ananas, pitná 
voda, cukr, E330.cibule, Okurek sterilovaný.Složení:okurky,pitná voda,ocet kvasný lihový,jedlá sůl,chlorid vápenatý,extrakt 
koření,sacharin. Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet jedlá sůl,modifikovaný škrob,stabilizátory 
guma guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný..Sůl.ALERGENY:VEJCE,HOŘČICE 
 
Kuřecí flamendr.Složení:kuřecí prsa min.40%,cibule,slunečnicový olej, Paprika červená řezaná.Sterilovaná zelenina jednopruhová. 
Složení:paprika červená,ocet, sůl,výtažky koření,náhrad.sladidlo E954. Kečup jemný.Složení:pitná voda,rajčatový protlak, 
glukozovo-fruktozový sirup,modifikovaný škrob, jedlá sůl do3,5%,ocet,Sorbát draselný,extrakty koření. 100g obsahuje 140g rajčat. 
Sladká paprika mletá,chilli,sůl jedlá. 
 
Mrkev.Složení:strouhaná mrkev min.95%,cukr, Evelina-nápojový koncentrát s citronovou šťávou.Složení:obsah ovocné složky 
nejméně 0,4%,pitná voda, kyselina citronová, 
Řepný cukr, citronová báze(voda, koncentrát citronové šťávy,modifikovaný škrob,glycerolester borovicové pryskyřice,pektin) 



sůl, citrát sodný,aroma,kyselina l-askorbová,sorbát draselný, beta-karoten,lutein. Alergen:stopy hořčice.Obsah citr.šťávy min.4% 
 
Kavak.Složení:cibule, Balkánského typu sýrmin.45%.Složení:mléko,jedlá sůl,smetanové kultury.Slunečnicový olej,oregáno,bazalka, 
 Paprika červená řezaná.Sterilovaná zelenina jednopruhová.Složení:paprika červená,ocet, sůl,výtažky koření, náhrad.sladidlo 
E954.ALERGENY:MLÉKO 
 
Miluše salát.Složení: Zelí bílé sterilované.Složení:zelí bílé,pitná voda,ocet,sůl,výtažky koření,sacharin,kyselina citronová,E224. 
Paprika červená a zelená,mrkev,slunečnicový olej,ocet,sůl,cukr. 
 
Oáza salát.Složení:pekingské zelí(čína),pórek,kukuřice,ocet,sůl,cukr. 
 
Zeleninové rizoto.Složení:vařená rýže parboleid min.45%,hrášek,kukuřice,žampiony,česnek, Paprika červená řezaná.Sterilovaná 
zelenina jednopruhová.Složení:paprika červená,ocet, sůl,výtažky koření,náhrad.sladidlo E954.Sůl. 
 
Čočkový salát.Složení:čočka vařená min.50%,cibule, vařené vejce, Eidam 30%.30% T.V.S.,55%sušiny,Složení:mléko,jedlá 
sůl,sýrařské kultury. Směs do bramborového salátu.složení:mrkev,hrášek,cuketa,celer,pitná voda,ocet sůl ,náhradní sladidlo 
E951,954, výtažek  z koření.Obsahuje zdroj fenylalaninu. Základní majonéza.Složení:rostlinný olej,pitná voda,vaječný žloutek,ocet 
jedlá sůl,modifikovaný škrob,stabilizátory guma guar,xanthan,kyselina citronová,sorbát draselný.  
Paprika červená řezaná.Sterilovaná zelenina jednopruhová.Složení:paprika červená,ocet, sůl,výtažky koření,náhrad.sladidlo E954. 
Ocet, sůl,cukr.ALERGENY:VEJCE,HOŘČICE 
 


