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SLOŽENÍ PRODUKTŮ A ALERGENY 

Produkt Korpus Příchuť krému Náplň/barva Alergeny Složení 

Brownie Čokoláda karamel x 3,6,7,13 čokoláda, vejce, máslo, bezlepková 
směs Jizerka, šlehačka, cukr   

malina x 3,6,7,13 čokoláda, vejce, máslo, bezlepková 
směs Jizerka, maliny 

    pomeranč x 3,6,7,13 čokoláda, vejce, máslo, bezlepková 
směs Jizerka, pomeranč 

Cupcake Čokoláda malina x 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, malinová pasta   

vanilka x 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, vanilka   

matcha x 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, matcha (prášek ze zeleného čaje)   

čokoláda x 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl   

espresso x 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, malinová pasta, espresso   

pistácie x 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, pistácie   

karamel x 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, domácí karamel   

citron x 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, lemon curd (citron, máslo, cukr, 
vejce)  

  pomeranč x 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, orange curd (pomeranč, máslo, 
cukr, vejce)  

Vanilka malina 
  

x 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, bílá čokoláda, 
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vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, malinová pasta   

vanilka x 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, bílá čokoláda, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, vanilka   

matcha x 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, bílá čokoláda, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, matcha (prášek ze zeleného čaje)   

čokoláda x 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, bílá čokoláda, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl   

espresso x 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, bílá čokoláda, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, malinová pasta, espresso   

pistácie x 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, bílá čokoláda, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, pistácie   

karamel x 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, bílá čokoláda, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, domácí karamel   

citron x 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, bílá čokoláda, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, lemon curd (citron, máslo, cukr, 
vejce)  

  pomeranč x 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, bílá čokoláda, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, orange curd (pomeranč, máslo, 
cukr, vejce) 

  Red velvet original creamcheese 
(smetanovo-

sýrový) 

1,3,7 mouka, kakao, máslo, cukr, vejce, 
podmáslí, červené barvivo, vinný 
ocet, kypřící prášek, šlehačka, 
smetanový sýr, řepný prášek 

Cupcake plněný Čokoláda malina malinový 
rozvaz 

1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, maliny, malinová pasta   

vanilka bílá ganache 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, bílá čokoláda, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, vanilka, šlehačka   

čokoláda čokoládová 
ganache 

1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
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vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, šlehačka   

matcha čokoládová 
ganache 

1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, šlehačka, matcha (prášek ze 
zeleného čaje)   

espresso čokoládová 
ganache 

1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, malinová pasta, espresso, 
šlehačka   

karamel domácí 
karamel 

1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, domácí karamel   

citron lemon curd 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, lemon curd (citron, máslo, cukr, 
vejce)  

  pomeranč orange curd 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, orange curd (pomeranč, máslo, 
cukr, vejce)  

Vanilka malina malinový 
rozvaz 

1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, bílá čokoláda, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, malinová pasta, maliny   

vanilka bílá ganache 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, bílá čokoláda, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, vanilka, šlehačka   

karamel domácí 
karamel 

1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, bílá čokoláda, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, domácí karamel   

čokoláda čokoládová 
ganache 

1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, šlehačka   

citron lemon curd 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, lemon curd (citron, máslo, cukr, 
vejce) 

    pomeranč orange curd 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
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sůl, orange curd (pomeranč, máslo, 
cukr, vejce) 

Cupcake vegan Čokoláda original  x 1, 12 kokosové mléko, cukr, mouka, kakao, 
jablečný ocet, olej, prášek do pečiva, 
jedlá soda, veganské máslo, 
kukuřičný škrob, vanilka 

  Vanilka original x 1, 12 kokosové mléko, cukr, mouka, kakao, 
jablečný ocet, olej, prášek do pečiva, 
jedlá soda, veganské máslo, 
kukuřičný škrob, vanilka 

Cupcake vegan 
bez mouky 

Čokoláda original  x 12, 13 kokosové mléko, cukr, mouka, kakao, 
jablečný ocet, olej, prášek do pečiva, 
jedlá soda, veganské máslo, 
kukuřičný škrob, vanilka 

  Vanilka original x 12, 13 kokosové mléko, cukr, mouka, kakao, 
jablečný ocet, olej, prášek do pečiva, 
jedlá soda, veganské máslo, 
kukuřičný škrob, vanilka 

Cupcake bez 
mouky 

Čokoláda 
nebo 
vanilka 

malina x 3,6,7,13  cukr, zakysaná smetana, máslo, 
bezlepková směs Jizerka, (bílá) 
čokoláda, vejce, jedlá soda, prášek 
do pečiva, sůl, maliny, malinová 
pasta   

vanilka x 3,6,7,13  cukr, zakysaná smetana, máslo, 
bezlepková směs Jizerka, (bílá) 
čokoláda, vejce, jedlá soda, prášek 
do pečiva, sůl, vanilka   

karamel x 3,6,7,13  cukr, zakysaná smetana, máslo, 
bezlepková směs Jizerka, (bílá) 
čokoláda, vejce, jedlá soda, prášek 
do pečiva, sůl, domácí karamel   

čokoláda x 3,6,7,13  cukr, zakysaná smetana, máslo, 
bezlepková směs Jizerka, (bílá) 
čokoláda, vejce, jedlá soda, prášek 
do pečiva, sůl, domácí karamel   

citron x 3,6,7,13  cukr, zakysaná smetana, máslo, 
bezlepková směs Jizerka, (bílá) 
čokoláda, vejce, jedlá soda, prášek 
do pečiva, sůl, lemon curd (citron, 
máslo, cukr, vejce) 

    pomeranč x 3,6,7,13  cukr, zakysaná smetana, máslo, 
bezlepková směs Jizerka, (bílá) 
čokoláda, vejce, jedlá soda, prášek 
do pečiva, sůl, lemon curd 
(pomeranč, máslo, cukr, vejce) 

Cupcake flower Čokoláda 
nebo 
vanilka 

original 
švýcarský 
meringue 

Modré z nebe 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, kakao, vejce, jedlá 
soda, prášek do pečiva, sůl    

V barvě šeříku 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
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vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl    

V barvách 
slunce 

1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl 

      Burgundy 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl 

Cupcake flower 
plněný 

Čokoláda 
nebo 
vanilka 

original 
švýcarský 
meringue 

Modré z nebe 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl    

V barvě šeříku 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl    

V barvách 
slunce 

1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl 

      Burgundy 1,3,6,7 cukr, zakysaná smetana, máslo, 
pšeničná mouka, čokoláda, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl 

Tartaletka s 
krémem  

Čokoláda Čokoláda x 1,3,6,7 cukr, máslo, vejce, pšeničná mouka, 
kakao, čokoláda  

Vanilka Vanilka x 1,3,7 cukr, máslo, vejce, pšeničná mouka 

Tartaletka s 
ovocem  

Čokoláda Čokoláda čerstvé sezónní 
ovoce 

1,3,6,7 cukr, máslo, vejce, pšeničná mouka, 
kakao, sezónní ovoce, čokoláda  

Vanilka Vanilka čerstvé sezónní 
ovoce 

1,3,7 cukr, máslo, vejce, pšeničná mouka, 
sezónní ovoce 

Tartaletka s 
ganachí 

Čokoláda Čokoládová 
ganache 

orange curd 1,3,6,7 cukr, máslo, vejce, pšeničná mouka, 
kakao, šlehačka, čokoláda, pomeranč    

karamel 1,3,6,7 cukr, máslo, vejce, pšeničná mouka, 
kakao, šlehačka, čokoláda, domácí 
karamel  

Vanilka Bílá ganache lemon curd 1,3,6,7 cukr, máslo, vejce, pšeničná mouka, 
šlehačka, bílá čokoláda, citron 

      karamel 1,3,6,7 cukr, máslo, vejce, pšeničná mouka, 
šlehačka, bílá čokoláda, karamel 

Mini-tartaletka 
s krémem  

Čokoláda Čokoláda x 1,3,7 cukr, máslo, vejce, pšeničná mouka, 
kakao  

Vanilka Vanilka x 1,3,7 cukr, máslo, vejce, pšeničná mouka 

Mini-tartaletka 
s ovocem  

Čokoláda Čokoláda čerstvé sezónní 
ovoce 

1,3,7 cukr, máslo, vejce, pšeničná mouka, 
kakao, sezónní ovoce  

Vanilka Vanilka čerstvé sezónní 
ovoce 

1,3,7 cukr, máslo, vejce, pšeničná mouka, 
sezónní ovoce 
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Mini-tartaletka 
s ganachí 

Čokoláda Čokoládová 
ganache 

orange curd 1,3,7 cukr, máslo, žloutek, pšeničná 
mouka, kakao, šlehačka, čokoláda, 
pomeranč    

karamel 1,3,7 cukr, máslo, žloutek, pšeničná 
mouka, kakao, šlehačka, čokoláda, 
domácí karamel  

Vanilka Bílá ganache lemon curd 1,3,6,7 cukr, máslo, žloutek, pšeničná 
mouka, šlehačka, bílá čokoláda, 
citron 

      karamel 1,3,6,7 cukr, máslo, žloutek, pšeničná 
mouka, šlehačka, bílá čokoláda, 
karamel 

Cakepop 
(dortové 
lízátko) 

Vanilka Vanilka bílá čokoláda 1,3,6,7 cukr, olej, pšeničná mouka,  vejce, 
jedlá soda, prášek do pečiva, sůl, 
máslo, bílá čokoláda, vanilka  

Čokoláda Čokoláda mléčná 
čokoláda 

1,3,6,7 cukr, olej, pšeničná mouka, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, máslo, mléčná čokoláda 

  Čokoláda Čokoláda hořká čokoláda 1,3,6,7 cukr, olej, pšeničná mouka, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, máslo, hořká čokoláda 

Cakesicle 
(dortový 
nanuk) 

Vanilka Vanilka bílá čokoláda 1,3,6,7 cukr, olej, pšeničná mouka,  vejce, 
jedlá soda, prášek do pečiva, sůl, 
máslo, bílá čokoláda, vanilka  

Čokoláda Čokoláda mléčná 
čokoláda 

1,3,6,7 cukr, olej, pšeničná mouka, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, máslo, mléčná čokoláda 

  Čokoláda Čokoláda hořká čokoláda 1,3,6,7 cukr, olej, pšeničná mouka, kakao, 
vejce, jedlá soda, prášek do pečiva, 
sůl, máslo, hořká čokoláda 

Éclair "eklérka" 
se zrcadlovým 
glazé 

Odpalované 
"choux" 
těsto 

Čokoláda Čokoládové 
glazé 

1,3,6,7 pšeničná mouka, olej, vejce, sůl, 
čokoláda, šlehačka, cukr, glukóza, 
salko, želatina, máslo  

 Vanilka Bílé glazé 1,3,7 pšeničná mouka, olej, vejce, sůl,bílá 
čokoláda, šlehačka, cukr, glukóza, 
salko, želatina, vanilka, máslo  

 Malina Červené glazé 1,3,7 pšeničná mouka, olej, vejce, sůl, 
šlehačka, cukr, glukóza, salko, 
želatina, máslo, maliny  

 Espresso Čokoládové 
glazé 

1,3,6,7 pšeničná mouka, olej, vejce, sůl, 
čokoláda, šlehačka, cukr, glukóza, 
salko, želatina, máslo, espresso 

   Pistácie Zelené glazé 1,3,7 pšeničná mouka, olej, vejce, sůl, 
šlehačka, cukr, glukóza, salko, 
želatina, pistácie, máslo 

Éclair "eklérka" 
s čokoládovou 
ganachí 

Odpalované 
"choux" 
těsto 

Čokoláda Čokoládová 
ganache 

1,3,6,7 pšeničná mouka, olej, vejce, sůl, 
čokoláda, šlehačka, máslo 

Vanilka Čokoládová 
ganache 

1,3,6,7 pšeničná mouka, olej, vejce, sůl, 
čokoláda, šlehačka, máslo, vanilka 
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Malina Čokoládová 
ganache 

1,3,6,7 pšeničná mouka, olej, vejce, sůl, 
čokoláda, šlehačka, máslo, maliny 

Espresso Čokoládová 
ganache 

1,3,6,7 pšeničná mouka, olej, vejce, sůl, 
čokoláda, šlehačka, máslo, espresso 

  Pistácie Čokoládová 
ganache 

1,3,6,7 pšeničná mouka, olej, vejce, sůl, 
čokoláda, šlehačka, máslo, pistácie 

Éclair "eklérka" 
s bílou ganachí 

Odpalované 
"choux" 
těsto 

Čokoláda Bílá ganache 1,3,6,7 pšeničná mouka, olej, vejce, sůl, bílá 
čokoláda, šlehačka, máslo 

Vanilka Bílá ganache 1,3,6,7 pšeničná mouka, olej, vejce, sůl, bílá 
čokoláda, šlehačka, máslo, vanilka  

 Malina Bílá ganache 1,3,6,7 pšeničná mouka, olej, vejce, sůl, bílá 
čokoláda, šlehačka, máslo, maliny  

 Espresso Bílá ganache 1,3,6,7 pšeničná mouka, olej, vejce, sůl, bílá 
čokoláda, šlehačka, máslo, espresso 

   Pistácie Bílá ganache 1,3,6,7 pšeničná mouka, olej, vejce, sůl, bílá 
čokoláda, šlehačka, máslo, pistácie 

Makronka malá x Čokoláda Hnědá 3,6,7 cukr, mandlová mouka, máslo, bílky, 
čokoláda  

 Vanilka Bílá 3,7 cukr, mandlová mouka, máslo, bílky, 
vanilka  

 Malina Růžová 3,7 cukr, mandlová mouka, máslo, bílky, 
malinová pasta  

 Borůvka Fialová 3,7 cukr, mandlová mouka, máslo, bílky, 
borůvková pasta  

 Citron Žlutá 3,7 cukr, mandlová mouka, máslo, bílky, 
citron  

 Karamel Hnědá 3,7 cukr, mandlová mouka, máslo, bílky, 
domácí karamel  

 Espresso Hnědá 3,7 cukr, mandlová mouka, máslo, bílky, 
espresso 

   Pistácie Zelená 3,7 cukr, mandlová mouka, máslo, bílky, 
pistácie 

Makronka velká x Čokoláda Hnědá 3,6,7 cukr, mandlová mouka, máslo, bílky, 
čokoláda  

 Vanilka Bílá 3,7 cukr, mandlová mouka, máslo, bílky, 
vanilka  

 Malina Růžová 3,7 cukr, mandlová mouka, máslo, bílky, 
malinová pasta  

 Borůvka Fialová 3,7 cukr, mandlová mouka, máslo, bílky, 
borůvková pasta  

 Citron Žlutá 3,7 cukr, mandlová mouka, máslo, bílky, 
citron  

 Karamel Hnědá 3,7 cukr, mandlová mouka, máslo, bílky, 
domácí karamel  

 Espresso Hnědá 3,7 cukr, mandlová mouka, máslo, bílky, 
espresso 

   Pistácie Zelená 3,7 cukr, mandlová mouka, máslo, bílky, 
pistácie 

Panna cotta x Vanilka Malina 7 šlehačka, cukr, želatina, vanilka, 
malina 
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Borůvka 7 šlehačka, cukr, želatina, vanilka, 

borůvky  
 

 
Citron 7 šlehačka, cukr, želatina, vanilka, 

citron  
 

 
Limetka 7 šlehačka, cukr, želatina, vanilka, 

limetka 
     Pomeranč 7 šlehačka, cukr, želatina, vanilka, 

pomeranč 
      

Mini-
cheesecake v 
kelímku 
  

domácí 
máslová 
sušenka 

Čokoláda x 1,3,6,7 šlehačka, cukr, smetanový sýr, 
máslo, mouka, vejce, čokoláda 

Malina x 1,3,7 šlehačka, cukr, smetanový sýr, 
máslo, mouka, vejce, malinová pasta 

Stracciatella x 1,3,6,7 šlehačka, cukr, smetanový sýr, 
máslo, mouka, vejce, čokoláda 

Borůvka x 1,3,7 šlehačka, cukr, smetanový sýr, 
máslo, mouka, vejce, borůvková 
pasta 

Bílá čokoláda x 1,3,6,7 šlehačka, cukr, smetanový sýr, 
máslo, mouka, vejce, bíá čokoláda 

Citron x 1,3,7 šlehačka, cukr, smetanový sýr, 
máslo, mouka, vejce, citron 

Karamel x 1,3,7 šlehačka, cukr, smetanový sýr, 
máslo, mouka, vejce, domácí 
karamel 

Mini-
cheesecake v 
kelímku (low 
carb bez 
sušenky) 
  

x Čokoláda x 6,7 šlehačka, cukr, smetanový sýr, 
čokoláda 

 Malina x 7 šlehačka, cukr, smetanový sýr, 
malinová pasta 

 Stracciatella x 6,7 šlehačka, cukr, smetanový sýr, 
čokoláda 

 Borůvka x 7 šlehačka, cukr, smetanový sýr, 
borůvková pasta 

 Bílá čokoláda x 6,7 šlehačka, cukr, smetanový sýr, bílá 
čokoláda 

 Citron x 3,7 šlehačka, cukr, smetanový sýr, citron, 
máslo, vejce 

 Karamel x 7 šlehačka, cukr, smetanový sýr 

Mini-dortík Čokoláda malina x 1,3,7 pšeničná mouka, vejce, cukr, olej, 
kypřící prášek, kakao, máslo, 
malinová pasta   

vanilka x 1,3,7 pšeničná mouka, vejce, cukr, olej, 
kypřící prášek, kakao, máslo, vanilka   

matcha x 1,3,7 pšeničná mouka, vejce, cukr, olej, 
kypřící prášek, kakao, máslo, matcha   

čokoláda x 1,3,6,7 pšeničná mouka, vejce, cukr, olej, 
kypřící prášek, kakao, máslo, 
čokoláda 
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espresso x 1,3,7 pšeničná mouka, vejce, cukr, olej, 

kypřící prášek, kakao, máslo, 
espresso   

pistácie x 1,3,7 pšeničná mouka, vejce, cukr, olej, 
kypřící prášek, kakao, máslo, pistácie   

karamel x 1,3,7 pšeničná mouka, vejce, cukr, olej, 
kypřící prášek, kakao, máslo, domácí 
karamel   

citron x 1,3,7 pšeničná mouka, vejce, cukr, olej, 
kypřící prášek, kakao, máslo, citron  

  pomeranč x 1,3,7 pšeničná mouka, vejce, cukr, olej, 
kypřící prášek, kakao, máslo, 
pomeranč  

Vanilka malina x 1,3,7 pšeničná mouka, vejce, cukr, olej, 
kypřící prášek, máslo, malinová pasta   

vanilka x 1,3,7 pšeničná mouka, vejce, cukr, olej, 
kypřící prášek, máslo, vanilka   

matcha x 1,3,7 pšeničná mouka, vejce, cukr, olej, 
kypřící prášek, máslo, matcha   

čokoláda x 1,3,6,7 pšeničná mouka, vejce, cukr, olej, 
kypřící prášek, máslo, čokoláda   

espresso x 1,3,7 pšeničná mouka, vejce, cukr, olej, 
kypřící prášek, máslo, espresso   

pistácie x 1,3,7 pšeničná mouka, vejce, cukr, olej, 
kypřící prášek, máslo, pistácie   

karamel x 1,3,7 pšeničná mouka, vejce, cukr, olej, 
kypřící prášek, máslo, domácí 
karamel   

citron x 1,3,7 pšeničná mouka, vejce, cukr, olej, 
kypřící prášek, máslo, citron  

  pomeranč x 1,3,7 pšeničná mouka, vejce, cukr, olej, 
kypřící prášek, máslo, pomeranč 

  Red velvet creamcheese 
(smetanovo-
sýrový) 

x 1,3,7,12 pšeničná mouka, kakao, vejce, cukr, 
podmáslí, vinný ocet, červené 
barvivo (2g na kg korpusu) kypřící 
prášek, máslo, smetanový sýr, prášek 
z červené řepy 

Mousse pěnový 
dezert v sametu 

Srdce 
  

1,3,6,7 pěna (mléko, vejce, cukr, čokoláda, 
šlehačka), dortový základ (pšeničná 
mouka, vejce, cukr, olej, kypřící 
prášek), samet - kakaové máslo  

Polokoule 
  

1,3,6,7 pěna (mléko, vejce, cukr, čokoláda, 
šlehačka), dortový základ (pšeničná 
mouka, vejce, cukr, olej, kypřící 
prášek), samet - kakaové máslo  

Jablíčko 
  

1,3,6,7 pěna (mléko, vejce, cukr, čokoláda, 
šlehačka), dortový základ (pšeničná 
mouka, vejce, cukr, olej, kypřící 
prášek), samet - kakaové máslo 
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  Citronek   
 

1,3,6,7 pěna (mléko, vejce, cukr, čokoláda, 
šlehačka), dortový základ (pšeničná 
mouka, vejce, cukr, olej, kypřící 
prášek), citron, samet - kakaové 
máslo 

Mousse pěnový 
dezert v 
zrcadlovém 
glazé 

Srdce 
  

1,3,6,7 pěna (mléko, vejce, cukr, čokoláda, 
šlehačka), dortový základ (pšeničná 
mouka, vejce, cukr, olej, kypřící 
prášek), glazé (glukóza, salko, 
želatina, šlehačka, cukr)  

Polokoule 
  

1,3,6,7 pěna (mléko, vejce, cukr, čokoláda, 
šlehačka), dortový základ (pšeničná 
mouka, vejce, cukr, olej, kypřící 
prášek), glazé (glukóza, salko, 
želatina, šlehačka, cukr)  

Jablíčko 
  

1,3,6,7 pěna (mléko, vejce, cukr, čokoláda, 
šlehačka), dortový základ (pšeničná 
mouka, vejce, cukr, olej, kypřící 
prášek), glazé (glukóza, salko, 
želatina, šlehačka, cukr) 

  Citronek   
 

1,3,6,7 pěna (mléko, vejce, cukr, čokoláda, 
šlehačka), dortový základ (pšeničná 
mouka, vejce, cukr, olej, kypřící 
prášek), glazé (glukóza, salko, 
želatina, šlehačka, cukr) 

Roláda čokoláda čokoláda čokoláda 1,3,6,7 vejce, cukr, pšeničná mouka, kakao, 
máslo, čokoláda  

vanilka vanilka vlašský ořech 1,3,7,8 vejce, cukr, pšeničná mouka, máslo, 
vlašské ořechy 

  vanilka malina kokos 1,3,7 vejce, cukr, pšeničná mouka, máslo, 
maliny, kokos 

Pavlova sněhový 
meringue 

malina mascarpone 3,7,12 bílky, cukr, kukuřičný škrob, vinný 
ocet, šlehačka, mascarpone, 
malinová pasta 

    Borůvka mascarpone 3,7,12 bílky, cukr, kukuřičný škrob, vinný 
ocet, šlehačka, mascarpone, 
borůvková pasta 

Mrkvová kostka mrkvový original creamcheese 1,3,7,8 cukr, mrkev, olej, pšeničná mouka, 
vlašské ořechy, vejce, skořice, kypřicí 
prášek, šlehačka, smetanový sýr 

Opera řez vanilka Espresso Čokoládová 
ganache 

1,3,6,7 vejce, cukr, pšeničná mouka, máslo, 
čokoláda, espresso 

Profiterolka Odpalované 
"choux" 
těsto 

x šlehačka 1,3,7 vejce, pšeničná mouka, olej, vejce, 
šlehačka 

Větrníková 
kostka 

   
1,3,7 vejce, pšeničná mouka, olej, vejce, 

šlehačka, salko, máslo, cukr, domácí 
karamel 
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Cookie  
   

1,3,6,7 pšeničná mouka, cukr, kypřící prášek, 
jedlá soda, máslo, vejce, čokoládové 
pecky 

Crinkle     
 

1,3,6,7 pšeničná mouka, kakao, vejce, cukr, 
kypřící prášek, skořice, máslo, 
čokoláda 

 
DORTY 

Cheesecake 
nepečený 

domácí 
máslová 
sušenka 

x Malina 1,3,7 smetanový sýr, zakysaná smetana, 
šlehačka, želatina, cukr, máslo, vejce, 
pšeničná mouka, malinová pasta, 
maliny  

  Borůvka 1,3,7 smetanový sýr, zakysaná smetana, 
šlehačka, želatina, cukr, máslo, vejce, 
pšeničná mouka, borůvková pasta, 
borůvky  

  Citron 1,3,7 smetanový sýr, zakysaná smetana, 
šlehačka, želatina, cukr, máslo, vejce, 
pšeničná mouka, citron  

  Limetka 1,3,7 smetanový sýr, zakysaná smetana, 
šlehačka, želatina, cukr, máslo, vejce, 
pšeničná mouka, limetka 

    Pomeranč 1,3,7 smetanový sýr, zakysaná smetana, 
šlehačka, želatina, cukr, máslo, vejce, 
pšeničná mouka, pomeranč 

Cheesecake 
pečený 

domácí 
máslová 
sušenka 

čokoláda 
 

1,3,6,7 smetanový sýr, zakysaná smetana, 
šlehačka, cukr, máslo, vejce, 
pšeničná mouka, čokoláda  

 malina 
 

1,3,6,7 smetanový sýr, zakysaná smetana, 
šlehačka, cukr, máslo, vejce, 
pšeničná mouka, maliny, malinová 
pasta  

 borůvka 
 

1,3,6,7 smetanový sýr, zakysaná smetana, 
šlehačka, cukr, máslo, vejce, 
pšeničná mouka, borůvky, borůvková 
pasta 

   karamel 
 

1,3,6,7 smetanový sýr, zakysaná smetana, 
šlehačka, cukr, máslo, vejce, 
pšeničná mouka, karamel 

New York 
cheesecake 
(pečený) 

domácí 
máslová 
sušenka 

citron 
 

1,3,6,7 smetanový sýr, zakysaná smetana, 
šlehačka, cukr, máslo, vejce, 
pšeničná mouka, vanilka, citron 

Harlekýn čokoládový čokoláda šlehačka 1,3,7 pšeničná mouka, vejce, cukr, olej, 
kypřící prášek, kakao, šlehačka 

Mrkváč - 
Regionální 
potravina 

mrkvový x cream cheese 1,3,7,8 cukr, mrkev, olej, pšeničná mouka, 
vlašské ořechy, vejce, skořice, kypřicí 
prášek, šlehačka, smetanový sýr 

Kubánský čokoládový čokoláda šlehačka/banán 1,3,6,7 pšeničná mouka, vejce, cukr, olej, 
kypřící prášek, kakao, šlehačka, 
čokoláda, rum, banán 
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Red velvet 
(řepný prášek) 

red velvet x cream cheese 1,3,7,12 pšeničná mouka, kakao, vejce, cukr, 
podmáslí, vinný ocet, červené 
barvivo (2g na kg korpusu) kypřící 
prášek, máslo, smetanový sýr, prášek 
z červené řepy 

Makový makový lemon curd cream cheese 3,7 vejce, cukr, mák, smetanový sýr, 
šlehačka, citron, máslo 

Matcha (prášek 
ze zeleného 
čaje) 

matcha x cream cheese 1,3,7 pšeničná mouka, olej, cukr, vejce, 
kypřící prášek, smetanový sýr, 
šlehačka, matcha prášek ze zeleného 
čaje 

Čokoládový 
dort s 
malinovým 
krémem 

čokoládový malina švýcarský 
meringue 

1,3,7 pšeničná mouka, vejce, cukr, olej, 
kypřící prášek, kakao, máslo, malina, 
malinová pasta  

Čokoládový 
dort s 
čokoládovým 
krémem a 
ganachí 

čokoládový čokoláda švýcarský 
meringue 

1,3,6,7 pšeničná mouka, vejce, cukr, olej, 
kypřící prášek, kakao, máslo, 
čokoláda 

 



 

 

ALERGENY 

číslo  alergen zdroj   

1 Lepek pšenice, žito, ječmen, 
oves, špalda, kamut 
nebo jejich odrůdy 

1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, 
špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, kromě:  
a) glukózových sirupů na bázi pšenice, včetně dextrózy (1);  
b) maltodextrinů na bázi pšenice (1);  
c) glukózových sirupů na bázi ječmene;  
d) obilovin použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu 
zemědělského původu  

2 Korýši   2. Korýši a výrobky nich  

3 Vejce   3. Vejce a výrobky z nich  

4 Ryby   4. Ryby a výrobky z nich, kromě:  
a) rybí želatiny použité jako nosič vitaminových nebo karotenoidních 
přípravků;  
b) rybí želatiny nebo vyziny použité jako čiřicí prostředek u piva a vína  

5 Arašídy podzemnice olejná 5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich  

6 Sója sójové boby 6. Sójové boby a výrobky z nich, kromě:  
a) zcela rafinovaného sójového oleje a tuku (1);  
b) přírodní směsi tokoferolů (E306), přírodního d–alfa tokoferolu, 
přírodního d–alfa–tokoferol–acetátu, přírodního d–alfa–tokoferol–
sukcinátu ze sóji;  
c) fytosterolů a esterů fytosterolů získaných z rostlinných olejů ze sóji;  
d) esteru rostlinného stanolu vyrobeného ze sterolů z rostlinného oleje 
ze sóji 

7 Mléko   7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), kromě:  
a) syrovátky použité k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu 
zemědělského původu;  
b) laktitolu 

8 Skořápkové 
plody 

mandle, lískové 
ořechy, vlašské 
ořechy, kešu ořechy, 
pekanové ořechy, para 
ořechy, pistácie, 
makadamie 

8. Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), 
lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu 
ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoinensis 
(Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie 
(Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich, 
kromě ořechů použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně 
ethanolu zemědělského původu 

9 Celer   9. Celer a výrobky z něj  

10 Hořčice   10. Hořčice a výrobky z ní  

11 Sezam sezamová semena 11. Sezamová semena a výrobky z nich  

12 Oxid 
siřičitý 
a siřičitany 

E220, E221, E222, 
E223, E224, E226, 
E227, E228 

12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 
10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2 , které se propočítají pro výrobky 
určené k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování podle 
pokynů výrobce  

13 Vlčí bob lupina 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj  

14 Měkkýši   14. Měkkýši a výrobky z nich  
  

 
(1) A výrobky z nich, pokud zpracování, kterým prošly, nezvyšuje úroveň 
alergenicity, kterou úřad stanovil pro příslušný základní produkt. 

 



 

 

INGREDIENCE A JEJICH SLOŽENÍ 

barva červená E422, E1520, E551, E171, E124, E129 

barva zelená E422, E1520, E551, E171, E133, E155, E102 

barva růžová E422 glycerol, E551, E171, E124, E153. 

barva žlutá E422, E551, E171, E102 

barva fialová E422 glycerol, E551, E171, E122, E133 

barva modrá E422, E551, E171, E133 

bezlepková směs Jizerka kukuřičný škrob, bramborový škrob, modifikovaný škrob 
kukuřičný, lupinová mouka, modifikovaný škrob maniokový, hroznový 
cukr, zahušťovadlo guma guar, emulgátor slunečnicový lecitin, 
kyselina askorbová. 

bílá čokoláda rostlinný tuk (palmová jádra, kokosový ořech), cukr, odtučněné 
kakao, laktóza, emulgátor sójový lecitin 

borůvková pasta cukr, borůvky 27%, glukózo-fruktózový sirup, regulátor kyselosti E330, 
barviva (extrakt z černé mrkve, karamel, E133), přírodní aroma, 
voda, zahušťovadlo pektin 

domácí karamel cukr, šlehačka, máslo 

hořká čokoláda rostlinný tuk (palmová jádra, kokosový ořech), cukr, odtučněné 
kakao, laktóza, emulgátor sójový lecitin 

jedlá soda hykrogenuhličitan sodný E500ii 

kakao kakaový prášek, regulátor kyslosti (hydroxid draselný) 

kokosové mléko kokosový extrakt 81,8%, pitná voda, stabilizátor: guma guar 

kypřící prášek kypřící látky (dihydrogendifosforečnan sodný, hydrogenuhličitan 
sodný) kukuřičný škrob (22,0 %) 

malinová pasta malinová pasta: maliny,cukr,glukózový sirup, cukr, voda, kyselina 
citronová, přír.barviva, emulgátor E330, výtažek z kurkumy, E120, 
karamel, aroma, zahušťovadla: pektin, konzervační látky E202. 

mascarpone smetana, kyselina: kyselina citronová 

mléčná čokoláda cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, 
emulgátor sójový lecitin, aroma: přírodní vanilka.  

ocet jablečný voda, ocet kvasný jablečný, barvivo E150c, konzervant E224 

olej řepkový 

podmáslí podmáslí (min.51%),mléko, ml.kultura 

šlehačka Smetana, stabilizátor E407 

smetanový sýr tučný tvaroh, zakysaná smetana, sušené odstředěné mléko, 
bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátory: karagenan a jedlá želatina 

veganské máslo řepkový olej, palmojádrový tuk, palmový tuk, voda, emulgátory (E 471 
= mono- a diglyceridy mastných kyselin a E 472 c = mono- a 
diglyceridy mastných kyselin s kyselinou citrónovou), přírodní aroma, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, DL alfa tokoferyl acetát 
(vitamin E), retinyl palmitát (vitamin A), barvivo: karoten. 

zakysaná smetana smetana, smetanová kultura 

želatina jedlá vepřová želatina 

 


