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Linecké cukroví: mouka pšeničná, cukr krupice, máslo, vejce, linecká ovocná směs (jablka, 

červený rybíz, maliny, bezinky), regulátor kyselosti: kyselina citronová, koncentrát z černé mrkve, 

želírující látka: pektin. Minimální trvanlivost 1 měsíc, alergeny 1, 3, 7. 

 

Medový dort: mouka pšeničná, cukr krystal, zakysaná smetana, karamelové salko 

(pasterované mléko, cukr), vejce, med, mléko, máslo, jedlá soda (hydrogenuhličitan sodný). 

Spotřebujte do 96 hodin, alergeny 1, 3, 7. 

 

Punčový dort: mouka pšeničná, cukr krupice, vejce, voda, olej, linecká ovocná směs 

(jablka, červený rybíz, maliny, bezinky), prášek do pečiva (hydrogenuhličitan sodný, 

dihydrogenfosforečnan sodný, kukuřičný škrob 22,5 %, regulátor kyselosti E330, konzervant 

E202, aroma, zahušťovadlo E418, rumové aroma (rostlinný olej, aroma), sůl. Spotřebujte do 96 

hodin, alergeny 1, 3. 

 

Tiramisu: složení piškotů: pšeničná mouka, cukr, vejce 26 %, kypřící látky (hydrouhličitan 

sodný, hydrouhličitan amonný), glukózový sirup, přírodní aroma, jedlá sůl. Mascarpone, 

šlehačka 33%, tvaroh, cukr krupice, ztužovač (modifikovaný bramborový škrob, stabilizátor 

/fosforečnan vápenatý/), káva 100% arabika, kakao. Spotřebujte do 72 hodin, alergeny 1, 3, 7, 8. 

 

Mrkvový dort:  pšeničná mouka, cukr krupice, tvaroh, mascarpone, šlehačka 33%, vejce, 

rostlinný olej, mrkev, vlašský a lískový ořech, vanilínový cukr, prášek do pečiva (hydrogenuhličitan 

sodný, dihydrogenfosforečnan sodný, kukuřičný škrob 22,5 %), ztužovač (modifikovaný 

bramborový škrob, stabilizátor /fosforečnan vápenatý/), sůl. Spotřebujte do 72 hodin, alergeny 1, 

3, 7, 8. 

 

Perníkový dort: mouka pšeničná, cukr krupice, vejce, voda, rostlinný olej, linecká 

ovocná směs (jablka, červený rybíz, maliny, bezinky), regulátor kyselosti: kyselina citronová, 

koncentrát z černé mrkve, želírující látka: pektin, máslo, šlehačka 33%, prášek do pečiva 

(hydrogenuhličitan sodný, dihydrogenfosforečnan sodný, kukuřičný škrob 22,5 %), kakao, 

skořice, čokoláda 63%, sůl. Spotřebujte do 72 hodin, alergeny 1, 3. 

 

Ovocný dort: mouka pšeničná, cukr krupice, tvaroh, mascarpone, šlehačka 33%, vejce, 

rostlinný olej, ovoce (viz ovoce v gelu), ovoce čerstvé, voda, prášek do pečiva (hydrogenuhličitan 

sodný, dihydrogenfosforečnan sodný, kukuřičný škrob 22,5 %), ztužovač (modifikovaný 



bramborový škrob, stabilizátor /fosforečnan vápenatý/), sůl. Spotřebujte do 72 hodin, alergeny 1, 

3, 7. 

 

Ořechový dort: mouka pšeničná, cukr krupice, tvaroh, mascarpone, šlehačka 33%, vejce, 

rostlinný olej, ořechy vlašské, voda, prášek do pečiva (hydrogenuhličitan sodný, 

dihydrogenfosforečnan sodný, kukuřičný škrob 22,5 %), ztužovač (modifikovaný bramborový 

škrob, stabilizátor /fosforečnan vápenatý/), sůl. Spotřebujte do 72 hodin, alergeny 1, 3, 7, 8. 
 

Kokosový dort: mouka pšeničná, cukr krupice, tvaroh, mascarpone, šlehačka 33%, vejce, 

kokos, rostlinný olej, voda, prášek do pečiva (hydrogenuhličitan sodný, dihydrogenfosforečnan 

sodný, kukuřičný škrob 22,5 %), ztužovač (modifikovaný bramborový škrob, stabilizátor 

/fosforečnan vápenatý/), sůl. Spotřebujte do 72 hodin, alergeny 1, 3, 7. 

 

Čokoládový dort: mouka pšeničná, cukr krupice, tvaroh, mascarpone, šlehačka 33%, 

kakao, čokoláda 63%, vejce, rostlinný olej, voda, prášek do pečiva (hydrogenuhličitan sodný, 

dihydrogenfosforečnan sodný, kukuřičný škrob 22,5 %), ztužovač (modifikovaný bramborový 

škrob, stabilizátor /fosforečnan vápenatý/), sůl. Spotřebujte do 72 hodin, alergeny 1, 3, 7. 

 

Čokoládový dort s višněmi: mouka pšeničná, cukr krupice, tvaroh, mascarpone, 

šlehačka 33%, ovoce višeň (viz ovoce v gelu), kakao, čokoláda 63%, vejce, rostlinný olej, voda, prášek 

do pečiva (hydrogenuhličitan sodný, dihydrogenfosforečnan sodný, kukuřičný škrob 22,5 %), 

ztužovač (modifikovaný bramborový škrob, stabilizátor /fosforečnan vápenatý/), sůl. Spotřebujte 

do 72 hodin, alergeny 1, 3, 7. 

 

Čokoládový dort s borůvkami: mouka pšeničná, cukr krupice, tvaroh, 

mascarpone, šlehačka 33%, ovoce borůvky (viz ovoce v gelu), kakao, čokoláda 63%, vejce, rostlinný 

olej, voda, prášek do pečiva (hydrogenuhličitan sodný, dihydrogenfosforečnan sodný, kukuřičný 

škrob 22,5 %), ztužovač (modifikovaný bramborový škrob, stabilizátor /fosforečnan vápenatý/), 

sůl. Spotřebujte do 72 hodin, alergeny 1, 3, 7. 

 

Oreo dort světlý a tmavý: složení sušenek: pšeničná mouka, cukr, palmový tuk, řepkový 

olej, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 4,5 %, kypřící látky (uhličitany draselné, uhličitany 

amonné, uhličitany sodné), sůl, sójový lecitin, slunečnicový lecitin, aroma. Mouka pšeničná, cukr 

krupice, tvaroh, mascarpone, šlehačka 33%, kakao, vejce, rostlinný olej, voda, prášek do pečiva 

(hydrogenuhličitan sodný, dihydrogenfosforečnan sodný, kukuřičný škrob 22,5 %), ztužovač 

(modifikovaný bramborový škrob, stabilizátor /fosforečnan vápenatý/), sůl. Spotřebujte do 72 

hodin, alergeny 1, 3, 7. 
 



Cheesecake a mini cheesecake: mouka pšeničná, cukr krupice, tvaroh, mascarpone, 

šlehačka 33%, vejce, rostlinný olej, hovězí želatina, voda, prášek do pečiva (hydrogenuhličitan 

sodný, dihydrogenfosforečnan sodný, kukuřičný škrob 22,5 %), sůl. Spotřebujte do 72 hodin, 

alergeny 1, 3, 7. 

 

Snikers dort: složení tyčinky Snikers: cukr, glukózový sirup, arašídy, sušené odtučněné mléko, 

kakaové máslo, kakaová hmota, palmový tuk, laktóza, sušená syrovátka (z mléka), mléčný tuk, jedlá 

sůl, emulgátor (sójový lecitin), sušený vaječný bílek, hydrolyzovaná mléčná bílkovina, přírodní 

vanilkové aroma. Mouka pšeničná, cukr krupice, máslo, salko karamel, vejce, voda, rostlinný olej, 

kakao, lískový ořech, prášek do pečiva (hydrogenuhličitan sodný, dihydrogenfosforečnan sodný, 

kukuřičný škrob 22,5 %), sůl. Spotřebujte do 96 hodin, alergeny 1, 3, 7, 8. 

 

Pistáciový dort: mouka pšeničná, cukr krupice, tvaroh, mascarpone, šlehačka 33%, kakao, 

vejce, rostlinný olej, voda, lískový ořech, prášek do pečiva (hydrogenuhličitan sodný, 

dihydrogenfosforečnan sodný, kukuřičný škrob 22,5 %), ztužovač (modifikovaný bramborový 

škrob, stabilizátor /fosforečnan vápenatý/), ochucovací pasta (pistácie, mandle, barvivo E141, sójový 

lecitin), sůl. Spotřebujte do 72 hodin, alergeny 1, 3, 7, 8. 

 

Matcha dort a matcha dort s malinami: mouka pšeničná, cukr krupice, tvaroh, 

mascarpone, šlehačka 33%, ovoce čerstvé, vejce, mléko, zelený čaj sušený, rostlinný olej, voda, 

prášek do pečiva (hydrogenuhličitan sodný, dihydrogenfosforečnan sodný, kukuřičný škrob 

22,5 %), ztužovač (modifikovaný bramborový škrob, stabilizátor /fosforečnan vápenatý/), glukózový 

sirup, sůl. Spotřebujte do 48 hodin, alergeny 1, 3, 7. 

 

Red velvet dort a red velvet dort s malinami: mouka pšeničná, cukr krupice, 

tvaroh, mascarpone, šlehačka 33%, ovoce čerstvé, vejce, kakao, voda, rostlinný olej, prášek do pečiva 

(hydrogenuhličitan sodný, dihydrogenfosforečnan sodný, kukuřičný škrob 22,5 %), ztužovač 

(modifikovaný bramborový škrob, stabilizátor /fosforečnan vápenatý/), barvivo E120, E172, sůl. 

Spotřebujte do 48 hodin, alergeny 1, 3, 7. 

 

Dezert v kelímku: mascarpone, šlehačka 33%, tvaroh, cukr krupice, ztužovač (modifikovaný 

bramborový škrob, cukr, stabilizátor /fosforečnan vápenatý/), ovoce (viz ovoce v gelu). Spotřebujte 

do 72 hodin, alergeny 3, 7. 

 

Pavlova dort a mini Pavlova: mascarpone, šlehačka 33%, cukr krupice, 

ztužovač (modifikovaný bramborový škrob, cukr, stabilizátor /fosforečnan vápenatý/), čerstvé 

ovoce (malina, borůvka, jahoda, granátové jablko, hroznové víno). Spotřebujte do 48 hodin, 

alergeny 3, 7. 

 



Dortová lízátka: mouka pšeničná, cukr krupice, vejce, rostlinný olej, jogurt, jablečný 

ocet, vanilkový cukr, jedlá soda (hydrogenuhličitan sodný), čokoláda 63%, cukrové a čokoládové 

zdobení, sůl. Spotřebujte do 96 hodin, alergeny 1, 3. 

 

Tartaletka pudinková: mouka pšeničná, cukr krupice, mascarpone, vejce, máslo, mléko, 

pudink (kukuřičný škrob, aroma, barviva /riboflavin, karoteny/), sůl. Spotřebujte do 72 hodin, 

alergeny 1, 3, 7. 

 

Tartaletka šlehačková: mouka pšeničná, cukr krupice, vejce, máslo, mléko, šlehačka 

33%, čerstvé ovoce), ztužovač (modifikovaný bramborový škrob, stabilizátor /fosforečnan vápenatý/), 

sůl. Spotřebujte do 48 hodin, alergeny 1, 3, 7. 

 

Světlý a tmavý piškot:  mouka pšeničná, cukr krupice, vejce, voda, rostlinný olej, prášek 

do pečiva (hydrogenuhličitan sodný, dihydrogenfosforečnan sodný, kukuřičný škrob 22,5 %), sůl, 

kakao – tmavý piškot. Spotřebujte do 96 hodin, alergeny 1, 3. 
 

Světlý a tmavý krém: tvaroh, mascarpone, šlehačka 33%, kakao – tmavý krém, cukr 

krupice, ztužovač (modifikovaný bramborový škrob, cukr, stabilizátor /fosforečnan vápenatý/). 

Spotřebujte do 72 hodin, alergeny 7. 

 

Pařížská šlehačka: čokoláda 63%, šlehačka 33%. Spotřebujte do 48 hodin, alergeny 7. 
 

Ovoce v gelu: višeň, třešeň, borůvka, meruňka, jablko, lesní plody, jahoda, malina, kusové 

ovoce 60–80 %, glukózový sirup, ovocný protlak (jablko), modifikovaný škrob E1442, regulátor 

kyselosti E330, konzervant E202, aroma, zahušťovadlo E418. 
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