
 

 

 

 

 

Inovativní zemědělský podnik Keltenhof nabízí bohatý sortiment kuchyňsky upravených salátů a zeleniny  
té nejvyšší kvality a nejmodernější produkce. 

Hlávkové saláty, zelenina, bylinky a květy rostou v úrodném přírodním prostranství Filderebene  
a také v integrované výsatbě ve sklenících. 

Ráno jsou sklízeny, v poledne zpracovávány a následující den jsou již na cestě k nám. 

  

 

KELTENHOF – přírodní, čerstvé, lahodné 

 

 

Salát z divokých bylin 
pampeliška, baby špenát, asijský salát, divoký hořčičný salát, 
výhonky hrášku, divoká řeřicha, jitrocel, kontryhel, řebříček, 
rozchodník ostrý, ptačinec, šťavel, různé květy 
 

250 g / miska - Německo 
Číslo artiklu: 521014 

 
 

Salát z lučních bylin 
pampeliška, řeřicha potoční, krkavec menší, divoká brukev, 
jitrocel, šťovík, řebříček, bršlice kozí noha, kerblík 
 

250 g / balení - Německo 
Číslo artiklu: 521015 

 
 

Rapunzel – mix salát 
jemné frisee, polníček, radicchio, hlávkový salát červený, 
baby špenát 
 

500 g / balení - Německo 
Číslo artiklu: 521020 

 
 

Little Champ – mix salát 
baby leaf špenát, baby leaf mizuna, baby leaf červený 
mangold, hlávkový salát zelený a baby leaf batavia červená 
 

900 g / krabice - Německo 
Číslo artiklu: 521023 

 
 

Wasabi rukola 
Tato rukola obsahuje spoustu ostrých hořčičných olejů a 
nezaměnitelné wasabi aroma 
 

250 g / miska - Německo 
Číslo artiklu: 521052 

 
 

 

Tiskové chyby jsou vyhrazeny! 

Nabídka je platná do vyprodání zásob. 

Havelland Express spol. s r.o. · Košická 72/4 · 101 00  Praha 10 
Telefon: (+420) 313 035 205 · (+420) 731 176 240 · (+420) 734 712 301 · www.havelland-express.cz · info@havelland-express.cz 

 

Bronzový fenykl 
rostlinky této byliny jsou velmi mladé, strukturou a chutí 
připomínají fenykl 
 
 

30 g / miska - Německo 
Číslo artiklu: 521019 

 
 

Micro krvavý šťovík 
velmi choulostivá bylinka trhána ručně 
 
 

25 g / miska – Německo 
Číslo artiklu: 521012 

 
 

Řebříček 
při sklizni jsou rostlinky dva až tři týdny staré 
 
 

30 g / miska – Německo 
Číslo artiklu: 521063 

 
 

Aloisie trojlistá – citronová verbena 
fascinuje nezaměnitelnou vůní jejích éterických olejů a 
používá se jako kořenící bylina 
 

30 g /miska - Německo 
Číslo artiklu: 521115 

 
 

Směs bylinek na švábskou omáčku 
bronzový fenykl, krkavec menší, petrželka, kerblík, šťovík, 
pažitka, řeřicha a brutnák lékařský v měnících se 
poměrech 
250 g / miska - Německo 
Číslo artiklu: 521187 

 
 


