Týdenní akce
LEDEN
15.1.2018 – 20.1.2018

Chléb 600g 19,90,Rohlík

2,20,-

Croissant s čokoládovou polevou 60 g

10,90,-

Pizza šnek 16,90,-

22.1.2018 – 27.1.2018

Rohlík finský se slunečnicí

7,90,-

Kobliha s náplní meruňkovou a jahodovou 8,90,Rohlík s anglickou slaninou

19,90,-

Mimo akční zboží si můžete u Nás také vybrat se širokého sortimentu chlebů (kváskový
kmínový,podmáslový, žitný, slunečnicový,chia, toustový,…), vícezrnného pečiva (veka
vícezrnná,loupak celozrnný, bageta vícezrnná,…), jemného pečiva (vánočky, záviny,
bábovky,…) a nebo knedlíků (houskové, bramborové, kynuté plněné ovocem, šulánky,
bramborové s uzeným masem). Dále také nabízíme kávu s sebou nebo zákusky. Mezi
náš stalý sortiment také patří strouhanka (dělaná pouze z bílého pečiva) a Zlínské
polévkové těstoviny (selské nebo vlasové domácí nudle).

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Týdenní akce
ÚNOR
29.1.2018 – 3.2.2018

Rohlík tmavý

7,90,-

Šnek s náplní makovou a ořechovou 12,90,Pizza cop

5.2.2018 – 10.2.2018

10,90,-

Rohlík graham

4,90,-

Uzlík s náplní tvaroh,vanilka,mák,ořech
Pagáček škvarkový

12.2.2018 – 17.2.2018

19.2.2018 – 24.2.2018

Dalamánek

12,90,-

11,90,-

5,90,-

Hřeben s náplní mák a ořech

12,90,-

Langoš s kečupem a sýrem

19,90,-

Houska ražená 2,20,Koláč sváteční

11,90,-

Pizza koláč

15,90,-

Mimo akční zboží si můžete u Nás také vybrat se širokého sortimentu chlebů (kváskový
kmínový,podmáslový, žitný, slunečnicový,chia, toustový,…), vícezrnného pečiva (veka
vícezrnná,loupak celozrnný, bageta vícezrnná,…), jemného pečiva (vánočky, záviny,
bábovky,…) a nebo knedlíků (houskové, bramborové, kynuté plněné ovocem, šulánky,
bramborové s uzeným masem). Dále také nabízíme kávu s sebou nebo zákusky. Mezi
náš stalý sortiment také patří strouhanka (dělaná pouze z bílého pečiva) a Zlínské
polévkové těstoviny (selské nebo vlasové domácí nudle).

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Týdenní akce
BŘEZEN
26.2.2018 – 3.3.2018

Rohlík finský se slunečnicí
7,90,Kobliha s náplní meruňkovou a jahodovou 8,90,Rohlík s anglickou slaninou
19,90,-

5.3.2018 – 10.3.2018

Rohlík tmavý
7,90,Šnek s náplní makovou a ořechovou 12,90
Pizza cop 10,90,-

12.3.2018 – 17.3.2018

Rohlík graham
4,90,Uzlík s náplní tvaroh,vanilka,mák,ořech
Pagáček škvarkový
11,90,-

12,90,-

19.3.2018 – 24.3.2018

Dalamánek
5,90,Hřeben s náplní mák a ořech
12,90,Langoš s kečupem a sýrem 19,90,-

26.3.2018 – 31.3.2018

Houska ražená 2,20,Koláč sváteční
Pizza koláč

11,90,15,90,-

Mimo akční zboží si můžete u Nás také vybrat se širokého sortimentu chlebů (kváskový
kmínový,podmáslový, žitný, slunečnicový,chia, toustový,…), vícezrnného pečiva (veka
vícezrnná,loupak celozrnný, bageta vícezrnná,…), jemného pečiva (vánočky, záviny,
bábovky,…) a nebo knedlíků (houskové, bramborové, kynuté plněné ovocem, šulánky,
bramborové s uzeným masem). Dále také nabízíme kávu s sebou nebo zákusky. Mezi
náš stalý sortiment také patří strouhanka (dělaná pouze z bílého pečiva) a Zlínské
polévkové těstoviny (selské nebo vlasové domácí nudle).

Těšíme se na Vaši návštěvu!

