
 

Koláče, bábovky a jiné 

- platný ceník od  

1. 2.  2019 

 
 

 

Název výrobku 
 

Hmotnost 
 

Složení 
Cena 

výrobku 

 
Bábovka ořechová 80 g 

Lité těsto s ořechy, sypané 

moučkovým cukrem. 
11,- 

 
Bábovka smetanová 80 g 

Lité těsto se smetanou, sypané 

moučkovým cukrem. 
11,- 

 

Bavorské vdolky 45 g 
Kynuté těsto, zdobené povidly, sypané 

moučkovým cukrem. 
13,- 

 

Biskupský chlebíček 100 g 

Korpus z třené hmoty, alginát, 

rozinky, potažený cukrářskou 

kakaovou polevou. 

19,- 

 

Bratislavský rohlíček 40 g 

Kynuté těsto těžké, plněné makovou, 

ořechovou nebo tvarohovou náplní, 

sypané moučkovým cukrem. 

9,- 

 

Bublanina 80 g 
Lité těsto, čerstvé nebo kompotované 

ovoce, sypané moučkovým cukrem. 
13,- 

 
Croissant 40 g 

Kynuté plundrové těsto, sypané 

moučkovým cukrem. 
12,- 

 
Croissant plněný 55 g 

Kynuté plundrové těsto, plněné 

lískooříškovou pomazánkou, sypané 

moučkovým cukrem. 

16,- 

 
Donuts 35 g 

Kynuté smažené těsto, potažené 

cukrářskou kakaovou polevou. 
9,- 

 

Hřeben 60 g 

Listové těsto, plněné makovou, 

ořechovou nebo tvarohovou náplní, 

sypané moučkovým cukrem. 

12,- 

 
Jablko v županu 120 g 

Listové těsto, jablko plněné povidly, 

sypané skořicovým cukrem. 
14,- 

 

Jablkový moučník 100 g 

Korpus z lineckého těsta, plněný 

jablečnou náplní, sypaný moučkovým 

cukrem. 

15,- 

 

Jablkový závin 60 g 

Listové těsto, plněné nakrouhanými 

jablky, se skořicovým cukrem, sypané 

moučkovým cukrem. 

10,- 

 

Jidáš 75 g Kynuté těsto, sypané mákem. 11,-  



 
Kobliha 50 g 

Koblihové těsto, plněné ovocnou 

nebo lískooříškovou pomazánkou. 
10,- 

 

Koláče vázané  60 g 

Kynuté těsto, plněné tvarohovou a 

ovocnou pomazánkou, sypané 

moučkovým cukrem. 

11,- 

 

Koláče vázané malé 40 g 

Kynuté těsto, plněné tvarohovou a 

ovocnou pomazánkou, sypané 

moučkovým cukrem. 

8,- 

 

Kynutá buchta 80 g 

Kynuté těsto, plněné makovou nebo 

tvarohovou náplní nebo švestkami, 

sypané moučkovým cukrem. 

10,- 

 
Kynutý závin 80 g 

Kynuté těsto, plněné makovou, 

ořechovou nebo tvarohovou náplní. 
11,- 

 
Kynutý koláč se švestkami 80 g 

Kynuté těsto, plněné makovou náplní 

a švestkami, sypané drobenkou. 
13,- 

 

Křehký rohlíček 40 g 

Kynuté těsto, plněné tvarohovou, 

makovou nebo ořechovou náplní, 

sypané moučkovým cukrem. 

9,- 

 

Listová kapsa 80 g 
Listové těsto plněné jablečno -

pudinkovou náplní. 
11,- 

 
Loupák 45 g Kynuté těsto, sypané mákem. 9,- 

 

Makovec 90 g 
Lité makové těsto, sypané 

moučkovým cukrem. 
14,- 

 

Mazanec 500g Kynuté těsto, sypané ořechy 56,- 

 

Moravské koláče 80 g 

Kynuté těsto plněné tvarohovou, 

makovou, povidlovou náplní, sypané 

drobenkou. 

15,- 

 

Moravské koláče střední 60 g 

Kynuté těsto plněné tvarohovou, 

makovou, povidlovou náplní, sypané 

drobenkou. 

13,- 

 

Moravské koláče malé 45 g 

Kynuté těsto plněné tvarohovou, 

makovou, povidlovou náplní, sypané 

drobenkou. 

9,- 

 

Mřížkový koláč 140 g 

Korpus z lineckého těsta, sněženková 

hmota, tvarohovo - pudinková náplň, 

ovocná pomazánka, sypaný 

moučkovým cukrem. 

12,- 

 
Muffin čoko 60 g Lité těsto s čokoládou 65%. 14,- 

 
Muffin s perníkovou příchutí 50 g 

Lité perníkové těsto, sypané 

moučkovým cukrem. 
11,- 



 
Muffin zdobený     90 g 

Lité perníkové těsto, zdobené 

modelovací hmotou. 
24,- 

 
Palačinka s lískooříškovou 

pomazánkou 90 g 

Palačinkové těsto, plněné 

lískooříškovou pomazánkou, sypané 

moučkovým cukrem. 

13,- 

 
Palačinka s ovocnou 

pomazánkou        90 g 

Palačinkové těsto, plněné ovocnou 

pomazánkou, sypané moučkovým 

cukrem. 

11,- 

 
Skořicový šnek      80 g 

Kynuté těsto plněné skořicovou 

náplní. 
9,- 

 
Svatební koláče 1000 g 

Křehké těsto, mix – tvarohové, 

makové, povidlové. 
420,- 

 

Tvarohový koláč z celozrnné 

mouky     80 g 

Korpus ze šlehané hmoty a celozrnné 

mouky, plněný tvarohovou náplní, 

sypaný drobenkou z celozrnné mouky. 

15,- 

 
Vánoční cukroví 1000 g  Čajové pečivo. 450,- 

 
Velikonoční beránek   900 g Hmota na biskupský chlebíček. 59,- 

 
Velikonoční zajíc malý   240 g Hmota na biskupský chlebíček. 32,- 

 
Velikonoční zajíc velký   700 g Hmota na biskupský chlebíček. 52,- 

 


