
Veletržní světlá bageta.Min.240g.Složení: Bageta světlá 130g.Složení:pšeničná mouka,voda,rostlinný olej,droždí,jedlá sůl,zlepšující 
přípravek(pš. mouka,E481,471,472e,cukr,tepelně opracovaná kukuřičná a žitná mouka,uhličitan vápenatý,kyselina askorbová ,   
enzym),octan vápenatý.Alergeny:výrobky z pšenice a žita.
 Pařížský salát min.29%.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.
Eidam 30% min.4%.30% T.V.S.,55%sušiny,Složení:mléko,jedlá sůl,sýrařské kultury.
Šunka standardní min. 11%, 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%. Vařené vejce, rajče,okurek,paprika,salát lolo.
ALERGENY: LEPEK, VEJCE, LAKTOZA, HOŘČICE
Polo bageta.Min.200g.Složení: Bageta grahamová 130g.Složení:pšeničná mouka,voda, celozrnná pšeničná mouka 20%,zlepšující 
přípravek( pšeničný lepek,pšeničná mouka,pšeničný  škrob,řepkový olej,dextroza,laktoza,E472e,uhličitan vápenatý,kys.askorbová, 
enzymy)rostlinný olej,droždí sojová mouka odtučněná, sůl s jódem. Alergeny: výrobky z pšenice,sóji a mléka.
Francouzský dresink .Min.18%.Složení:rostlinný olej, pitná voda cukr,ocet,rajčatový protlak,vejce,semínko hořčice,jedlá sůl,koření,
modifikovaný škrobE1422,cibulové aroma,guarová guma,xantan,konzervant E202,byliny,beta-karoten.
Grilované kuřecí maso min.11%.Složení:kuřecí prsa,koření,slunečnicový olej.
Paprika červená,salát lolo. ALERGENY:LEPEK, VEJCE
Grahamová bageta se šunkou.Min.230g.Složení: Bageta grahamová 130g.Složení:pšeničná mouka,voda, celozrnná pšeničná mouka 
20%, zlepšující přípravek( pšeničný lepek ,pšeničná mouka,pšeničný škrob,řepkový olej,dextroza,laktoza,E472e,uhličitan vápenatý,  
kys.askorbová,  enzymy)rostlinný olej,droždí sojová mouka odtučněná, sůl s jódem. Alergeny: výrobky z pšenice,sóji a mléka.
Sýrová pomazánka min.20%.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.
Šunka standardní min. 17%, 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%. Vařené vejce, rajče okurek,paprika,salát lolo. ALERGENY: LEPEK, LAKTOZA,VEJCE
Grahamová bageta se sýrem.Min.230g.Složení: Bageta grahamová 130g.Složení:pšeničná mouka,voda, celozrnná pšeničná mouka 
20%, zlepšující přípravek( pšeničný lepek ,pšeničná mouka,pšeničný škrob,řepkový olej,dextroza,laktoza,E472e,uhličitan vápenatý,  
kys.askorbová,  enzymy)rostlinný olej,droždí sojová mouka odtučněná, sůl s jódem. Alergeny: výrobky z pšenice,sóji a mléka.
Sýrová pomazánka min.20%.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.
Eidam 30% min 12%.30% T.V.S.,55%sušiny,Složení:mléko,jedlá sůl,sýrařské kultury.Vařené vejce, rajče okurek,paprika,salát lolo.
ALERGENY: LAKTOZA, LEPEK,VEJCE 
Celozrnná bageta.Min.230g.Složení: Bageta celozrnná 130g.Složení:pšeničná mouka, pitná voda,cereální směs(sojový šrot,pš.mouka 
celozrnná,žitná mouka celozrnná hrubá,pš. lepek,žitná  mouka,ovesné vločky,lněné semínko,karamelový slad,ztmavovací 
prostředek,cukr, kmín, jedlá sůl ,pš. mouka, emulgátory :  sojový lecitin,sojová mouka,kys.askorbová,enzymy),droždí,rostlinný 
olej,lňené semínko,sezamové semínko,E471,472e,regulátor kyselosti: kys.octová,sojová mouka,enzymy,kys.askorbová.
Alergeny:výrobky z pšenice, žita,ječmene a ovsa, ze sóji a sezamu.
Pomazánkové Choceňské.Min.13%.Složení:zakysaná smetana, sušené mléko, sušená syrovátka, modifikovaný škrob,jedlá sůl do1%.
Eidam 30%.Min.4%.30% T.V.S.,55%sušiny,Složení:mléko,jedlá sůl,sýrařské kultury.
Šunka standardní,Min.11%. 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%. Vařené vejce,rajče,okurek,paprika,salát lolo. ALERGENY: LEPEK, LAKTOZA, VEJCE.

Vyrábí: Lahůdky Orlí s.r.o. , Orlí 517/22, Brno




