Snídaňový box klasik
2x šťáva z čerstvých pomerančů 0,2 l
2x jogurt s malinami a müsli 270 g
((jogurt bílý, maliny, müsli (ovesné vločky, rozinky, kokosové lupínky, med, vlašské
ořechy, slunečnicová semínka, lískové ořechy, mandle, brusinková drť: klikva velkoplodá americká brusinka, cukr, slunečnicový olej), cukr, zahušťujicí posyp (modifikované škroby E1412,
E1422, cukr, kukuřičný škrob, dextróza))
2x houstička se šunkou a sýrem 82 g
((houstička (pšeničná mouka, pitná voda, pekařská směs 18 % /bramborové vločky,
pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk, sušené odstředěné mléko, jedlá sůl, sušené vaječné
žloutky, aroma, emulgátory sójový lecitin, estery mastných kyselin, barviva: lutein, beta karoten;
prostředek ke zpracování mouky: kyselina askorbová; antioxidant: alfa tokoferol/, řepkový olej,
pekařské droždí), šunka, okurka sterilovaná (obsahuje hořčici), sýr eidam, máslo šlehané
mlékem, salát biondo))
2x vejce vařené ks
2x koláč černorybízový 230 g
((korpus: pšeničná mouka, máslo, cukr třtinový, kypřicí prášek do pečiva (kypřicí látky:
difosforečnany, uhličitany sodné; pšeničná mouka, slunečnicový olej); náplň: tvaroh, mléko,
zakysaná smetana, černý rybíz, cukr třtinový, pudinkový prášek s příchutí vanilka (pšeničný
škrob, kukuřičný škrob, barvivo: karoteny, aroma, barvivo: riboflavin))
1x piškoty 100 g
(vejce, cukr, pšeničná mouka)

Snídaňový box mix
2x šťáva z čerstvých pomerančů 0,2 l
2x jogurt s malinami a müsli 270 g
((jogurt bílý, maliny, müsli (ovesné vločky, rozinky, kokosové lupínky, med, vlašské
ořechy, slunečnicová semínka, lískové ořechy, mandle, brusinková drť: klikva velkoplodá americká brusinka, cukr, slunečnicový olej), cukr, zahušťujicí posyp (modifikované škroby E1412,
E1422, cukr, kukuřičný škrob, dextróza))
2x bagel se žervé a šunkou 170 g
((bagel (pšeničná mouka, pitná voda, zlepšujicí přípravek /cukr, pšeničný lepek, sušená
syrovátka (obsahuje mléko), pšeničná mouka, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan
draselný), emulgátory (mono- a diglyceridy mastných kyselin, stearoylaktylát sodný, estery
mono- a diglyceridy mastných kyselin), zahušťovadlo: guma guar; enzym (obsahuje lepek),
látka zlepšující mouku: kyselina askorbová/, margarín /rostlinné oleje a tuky 80 % (palmový tuk
a řepkový olej v různém poměru), pitná voda, emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin;
lecitiny, jedlá sůl, regulátor kyselosti: kyselina citronová; konzervant: sorban draselný; máslové
aroma, barvivo: annato/, vaječná melanž pasterovaná (vejce 93 %, pitná voda, stabilizátory:
sorban draselný, kyselina citronová), med květní, pekařské droždí, sezam 1,5 %, len 1 %, jedlá
sůl), žervé, šunka, vejce vařené, salát biondo))
2x koláč jablkový kulatý 163 g
((korpus: pšeničná mouka, máslo, cukr, vejce, mléko, rostlinný tuk, kypřicí prášek do
pečiva (kypřicí látky: difosforečnany, uhličitany sodné; pšeničná mouka, slunečnicový olej);
náplň: jablka, cukr, skořice; zdobení: vlašské ořechy))
1x kelímek jahody s čoko polevou 185 g
((jahody, čoko poleva (voda, cukr, krémový prášek /kukuřičný škrob, aroma, ethylvanilín,
přírodní barviva E100, E160a/, kakaový prášek 3,6% ), cukr, šlehačka))
1x kelímek Charlotte (obsahuje alkohol) 185 g
((poleva vanilková (voda, sušené plnotučné mléko, cukr, krémový prášek /kukuřičný škrob,
aroma ethylvanilín, přírodní barviva E100, E160a/, ochucovací pasta /cukr, glukózový sirup,
voda, aroma, jedlá sůl, přírodní aroma, zahušťovadlo: agar-agar, pektin, semena vanilky,
barvivo: paprikový extrakt, extrakt z vanilky 0,1 %/, ochucovací složka /pasterizované
vaječné žloutky 57 %, alkohol, glukózový sirup, maltodextrin, odstředěné mléko, voda,
emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin, jedlá sůl, modifikovaný škrob, barviva: extrakt
z papriky, kurkuma, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, aroma, přírodní
aroma/), banány, jahody, cukr, šlehačka))

Snídaňový box fit
2x šťáva z čerstvých pomerančů 0,2 l
2x jogurt s malinami a müsli 270 g
((jogurt bílý, maliny, müsli (ovesné vločky, rozinky, kokosové lupínky, med, vlašské
ořechy, slunečnicová semínka, lískové ořechy, mandle, brusinková drť: klikva velkoplodá americká brusinka, cukr, slunečnicový olej), cukr, zahušťujicí posyp (modifikované škroby E1412,
E1422, cukr, kukuřičný škrob, dextróza))
1x chléb žitný s pomazánkou z červené řepy 90 g
((chléb žitný (žitná mouka 55 %, pitná voda, řepkový olej, jedlá sůl, pekařský přípravek
(obsahuje lepek), pekařské droždí, koncentrát na přípravu chleba), červená řepa, sýr fénix,
sýr gouda, rukola, olivový olej, citronová šťáva, jedlá sůl, pepř))
1x chléb žitný s mrkvo-celerovou pomazánkou 85 g
((chléb žitný (žitná mouka 55 %, pitná voda, řepkový olej, jedlá sůl, pekařský přípravek
(obsahuje lepek), pekařské droždí, koncentrát na přípravu chleba), mrkev, celer, sýr gouda,
majonéza (rostlinný olej, pitná voda, pasterovaný sušený vaječný žloutek, ocet kvasný lihový,
hořčice plnotučná /pitná voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, směs
koření, přírodní barvivo kurkuma/, cukr, jedlá sůl), rukola, olivový olej, citronová šťáva, jedlá sůl,
pepř))
2x koláč dýňový 180 g
((dýně, kukuřičná mouka, cukr třtinový, rostlinný olej, vejce, citronová šťáva, kypřicí prášek
do pečiva bez lepku (kypřicí látky: difosforečnany, uhličitany sodné; kukuřičný škrob), skořice,
jedlá soda, koření hřebíček, jedlá sůl))
2x salátek jarní 100 g
((salát římský, rosso, biondo, dresink (zakysaná smetana, olivový olej, koření), papriky,
okurka salátová, sýr balkánský, semínka dýně, semínka slunečnice))

