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Český bramborák MERLIN  40g  (průměr 6 cm)  
Hluboce zmrazený polotovar z brambor – předsmažený   
Hmotnost : 1 karton = 4 kg (4 x 25 ks)  Bez konzervantů a přidatných látek 
Složení : Brambory konzumní 67% (ČR), pšeničná mouka, rostlinný olej řepkový, 
vaječná melanž, koření (sůl, majoránka, pepř černý), česnek 
 
 
 

Český bramborák MERLIN  40g s uzeným masem   (průměr 6 cm) 
Hluboce zmrazený, předsmažený polotovar z brambor s přidáním uzeného masa 
Hmotnost : 1 karton = 4 kg (4 x 25 ks)  
Složení : Brambory konzumní 58% (ČR), uzené maso 13% (ČR) (vepřové maso, pitná 
voda, dusitanová nakládací sůl s jódem (jedlá sůl s jódem, dusitan sodný), nástřikový 
prostředek (stabilizátor E450 a E451, cukr (glukóza a maltodextrin), jedlá sůl, látka 
zvýrazňující chuť a vůni E621, česnek, extrakty koření (muškátový oříšek, antioxidant 
E316)), pšeničná mouka, rostlinný olej řepkový, vaječná melanž , koření (jedlá sůl, 
majoránka, pepř černý), česnek   
 
 
 

Český bramborák MERLIN  60g  (průměr 8 cm) 
Hluboce zmrazený polotovar z brambor – předsmažený  
Hmotnost : 1 karton = 3,6 kg (3 x 20 ks)  Bez konzervantů a přidatných látek 
Složení : Brambory konzumní 69 % (ČR), pšeničná mouka, rostlinný olej řepkový, 
vaječná melanž, koření (sůl, majoránka, pepř černý), česnek  
 
 
 

Český bramborák MERLIN  480g  (8x60g)  (průměr 8 cm)            Retail 
Hluboce zmrazený polotovar z brambor – předsmažený 
Hmotnost : 1 karton = 4,8 kg (10 x 8 ks)  Bez konzervantů a přidatných látek 
Složení : Brambory konzumní 69 % (ČR), pšeničná mouka, rostlinný olej řepkový, 
vaječná melanž, koření (sůl, majoránka, pepř černý), česnek 
 
 
 

Český bramborák MERLIN  100g  (průměr 15 cm) 
Hluboce zmrazený polotovar z brambor  – předsmažený 
Hmotnost : 1 karton = 4 kg (2 x 20 ks)  Bez konzervantů a přidatných látek 
Složení : Brambory konzumní 66 % (ČR), pšeničná mouka, rostlinný olej řepkový, 
vaječná melanž, koření (sůl, majoránka, pepř černý), česnek  
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Český bramborák MERLIN  200g   (průměr 19 cm) 
Hluboce zmrazený polotovar z brambor  – předsmažený 
Hmotnost : 1 karton = 4 kg (2 x 10 ks)  Bez konzervantů a přidatných látek 
Složení : Brambory konzumní 68% (ČR),  pšeničná mouka, rostlinný olej řepkový, 
vaječná melanž , koření (sůl, majoránka, pepř černý), česnek  
 
 
 

Český bramborák MERLIN  200g – KAPSA  (průměr 19 cm) 
Hluboce zmrazený polotovar z brambor  – předsmažený 
Hmotnost : 1 karton = 4 kg (2 x 10 ks)  Bez konzervantů a přidatných látek 
Složení : Brambory konzumní 65 % (ČR), pšeničná mouka, rostlinný olej řepkový, 
vaječná melanž, koření (sůl, majoránka, pepř černý), česnek 
 
 
 

Český bramborák MERLIN  150g s uzeným masem  (průměr 15 cm) 
Hluboce zmrazený, předsmažený polotovar z brambor s přidáním uzeného masa 
Hmotnost : 1 karton = 6 kg (4 x 10 ks) 
Složení : Brambory konzumní 54% (ČR), uzené maso 12% (ČR) (vepřové maso, pitná 
voda, dusitanová nakládací sůl s jódem (jedlá sůl s jódem, dusitan sodný), nástřikový 
prostředek (stabilizátor E450 a E451, cukr (glukóza a maltodextrin), jedlá sůl, látka 
zvýrazňující chuť a vůni E621, česnek, extrakty koření (muškátový oříšek, antioxidant 
E316)), pšeničná mouka, rostlinný olej řepkový, vaječná melanž , koření (jedlá sůl, 
majoránka, pepř černý), česnek   
 
 

Langoše  100g 
Hluboce zmrazený, předsmažený polotovar – jemné pečivo 
Hmotnost : 1 karton = 6 kg (6 x 10 ks)  Bez konzervantů a přidatných látek 
Složení : Pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej řepkový, sušené mléko 
plnotučné, droždí, sůl, cukr 
 
 

 

Langoše  100g (2x100g)                                                               Retail 
Hluboce zmrazený, předsmažený polotovar – jemné pečivo 
Hmotnost : 1 karton = 4,8 kg (24 x 2 ks)  Bez konzervantů a přidatných látek 
Složení : Pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej řepkový, sušené mléko 
plnotučné, droždí, sůl, cukr 
 

 
 

Čevabčiči  45g  
Hluboce zmrazený masný polotovar – tepelně neopracovaný  
Hmotnost : 1 karton = 3,6 kg (45 g x 80 ks)   Bez konzervantů a přidatných látek 
Složení : Vepřové maso 58% (EU), strouhanka, pitná voda, pšeničná mouka, vaječná 
melanž, česnek, směs koření, rostlinný olej řepkový 
 
 
 

Čevabčiči masové  45g   
Hluboce zmrazený masný polotovar – tepelně neopracovaný  
Hmotnost : 1 karton = 3,6 kg (45 g x 80 ks)  Bez konzervantů a přidatných látek 
Složení : Vepřové maso 48 % (EU),hovězí maso 30%( EU), cibule, sůl, paprika sladká 
mletá, rostlinný olej řepkový, pepř černý  
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Obalovaný karbanátek  80g   
Hluboce zmrazený masný polotovar – tepelně neopracovaný 
Hmotnost : 1 karton = 4,8 kg (80 g x 60 ks)  Bez konzervantů a přidatných látek 
Složení : Vepřové maso 41% ( EU ), strouhanka, pitná voda, pšeničná mouka, 
vaječná melanž, česnek, směs koření, rostlinný olej řepkový 
 
 
 

Obalovaný brokolicový karbanátek  80g   
Hluboce zmrazený polotovar – tepelně neopracovaný  
Hmotnost : 1 karton = 4,8 kg (80 g x 60 ks)  Bez konzervantů a přidatných látek 
Složení : Brokolice 46 %, strouhanka, vaječná melanž, pšeničná mouka, pitná voda, 
sůl, rostlinný olej řepkový, pepř černý 
 
 

 

Obalovaný kapustový karbanátek s uzeným masem  80g  
Hluboce zmrazený polotovar – tepelně neopracovaný  
Hmotnost : 1 karton = 4,8 kg (80 g x 60 ks) 
Složení : Kapusta 43 %, strouhanka, vaječná melanž, pšeničná mouka, pitná voda, 
uzený bůček 3 %, česnek, sůl, rostlinný olej řepkový, pepř černý 
 
 
 

Játrové knedlíčky  10g – balení 1kg  
Hluboce zmrazený masný polotovar – předvařený 
Hmotnost : 1 karton = 4 kg (4 x 1 kg)  Bez konzervantů a přidatných látek 
Složení : Vepřová játra 68 % ( EU ), strouhanka, pšeničná krupice, směs koření, 
vaječná melanž, česnek, rostlinný olej řepkový 
 

 
 

Játrové knedlíčky  10g – balení 300g                                      Retail 
Hluboce zmrazený masný polotovar – předvařený  
Hmotnost : 1 karton = 9 kg (30 x 300g)  Bez konzervantů a přidatných látek 
Složení : Vepřová játra 68% (EU), strouhanka, pšeničná krupice, směs koření, 
vaječná melanž, česnek, rostlinný olej řepkový 
 
 
 

Masové knedlíčky  10g – balení 1kg    
Hluboce zmrazený masný polotovar – předvařený  
Hmotnost : 1 karton = 4 kg (4 x 1 kg)  Bez konzervantů a přidatných látek 
Složení : Vepřové maso 61% (EU),pitná voda, strouhanka, pšeničná bílkovina-lepek, 
pšeničná mouka, vaječná melanž, česnek, směs koření, rostlinný olej řepkový, 
petrželová nať 
 
 
 

Plněný paprikový lusk cca 150g – masová náplň 70g 
Hluboce zmrazený masný polotovar – tepelně neopracovaný 
Hmotnost : 1 karton = 5 kg     Bez konzervantů a přidatných látek 
Složení : Paprikový lusk  50 %( EU), vepřové maso 33% (EU), pitná voda, strouhanka, 
pšeničná mouka, vaječná melanž, česnek, směs koření, rostlinný olej řepkový 
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Plněný zelný list  150g – masová náplň 70g 
Hluboce zmrazený hotový výrobek - tepelně opracovaný 
Hmotnost : 1 karton = 3 kg  Bez konzervantů a přidatných látek 
Složení : Bílé zelí 53 % (EU) vepřové maso 22 % ( EU ), hovězí maso 5 % (EU ),vařená  
rýže, pitná voda, strouhanka, pšeničná mouka, vaječná melanž, česnek, směs koření, 
sůl, rostlinný olej řepkový 
 

 
 
 

Květáková placka  80g 
Hluboce zmrazený polotovar – předsmažený  
Hmotnost : 1 karton = 4,8 kg ( 60 ks x 80 g)  Bez konzervantů a přidatných látek 
Složení : Květák 63 %( EU ), pšeničná mouka, rostlinný olej řepkový, vaječná melanž, 
pšeničná krupice, sůl, petřželová nať, pepř černý 
 
 

 

Plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou  600g                       Retail 
(kalibrovaná masová náplň 70g) 
Hluboce zmrazený masný polotovar – tepelně opracovaný 
Hmotnost : 1 miska = 2 ks paprikového lusku  ( cca 300 g) + omáčka do váhy 600g ,  
1 karton = 4,8kg (8 misek x 600g = 16 porcí) Bez konzervantů a přidatných látek 
Složení paprikového lusku : Paprikový lusk 46 %, vepřové maso 31% ( EU ), vařená 
rýže, pitná voda, strouhanka, pšeničná mouka, vaječná melanž, česnek, směs koření, 
sůl, rostlinný olej řepkový 
Složení rajské omáčky :  Vývar z vepřového masa 57%, rajčatový protlak, kořenová 
zelenina (mrkev, celer, petržel), rostlinný olej řepkový, pšeničná mouka, pitná voda, 
cibule, cukr, sůl, pepř černý, nové koření, skořice, bobkový list 
 
 
 

Masové knedlíčky s rajskou omáčkou  600g                             Retail 
Hluboce zmrazený masný polotovar  - tepelně opracovaný 
Hmotnost : 1 miska = masové knedlíčky (cca 15 ks x 10g = 150 g ) + 450 g omáčky,  
1 karton = 4,8 kg (8 misek x 600g  = 16 porcí) Bez konzervantů a přidatných látek 
Složení masových knedlíčků : Vepřové maso 61% ( EU ), pitná voda, strouhanka, 
pšeničná bílkovina-lepek, pšeničná mouka, vaječná melanž, česnek, směs koření, 
rostlinný olej řepkový, petrželová nať 
Složení rajské omáčky :  Vývar z vepřového masa 57% , rajčatový protlak, kořenová 
zelenina (mrkev, celer, petržel), rostlinný olej řepkový, pšeničná mouka , pitná voda, 
cibule, cukr, sůl, pepř černý, nové koření, skořice, bobkový list 

 
 
 

Boloňská omáčka 
Hluboce zmrazený hotový výrobek – tepelně opracovaný 
Hmotnost : 1 karton = 8 kg (4 x  2 kg) 
Složení: pitná voda, vepřové maso 17%(EU), hovězí maso 16%(EU), rajčatový protlak, 
kečup (rajčatový protlak, cukr, ocet, modifikovaný škrob E1422, jedlá sůl, koření, 
konzervant – benzoan sodný), cibule, kořenová zelenina (mrkev, celer, petržel), 
rostlinný   
 olej řepkový, česnek, sůl, pepř černý, oregano  
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PIZZA korpus 
Hluboce zmrazený moučný polotovar - tepelně neopracovaný  
Hmotnost : 1,35kg, rozměr korpusu 60x40 cm  Bez konzervantů a přidatných látek 
Složení: Pšeničná mouka 63% ( CZ ), pitná voda, rostlinný olej řepkový, droždí, sůl, 
vaječná melanž, cukr 
 
 
 

Tvarohové  taštičky 
Hluboce zmrazený polotovar – tepelně neopracovaný 
Hmotnost : 1 karton = 5 kg (5 x 1 kg)  
Složení : Pšeničná mouka, pitná voda, tvaroh 18% ( CZ), rostlinný olej řepkový, cukr, 
vaječná melanž , sůl,  sušené plnotučné mléko, vanilkový cukr, citronové aroma 
 

 
 

Lívance  40g (průměr 10 cm ) 
Hluboce zmrazený hotový výrobek – tepelně opracovaný 
Hmotnost : 1 karton = 4 kg (2 x 50 ks), alternativa 1 katron = 12 kg (12 x 25 ks) 
Složení : Pitná voda ,  pšeničná mouka, rostlinný olej řepkový, cukr, sušené mléko 
plnotučné, vaječná melanž, droždí, vanilkový cukr, sůl, citronové aroma, jedlá soda 
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