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Jehněčí french rack
75 mm
cca. 450 g / kus, 2 kusy / balení - Velká Británie

Číslo artiklu:  540635                  

Jehněčí svíčková 
cca. 80 - 100 g / kus, 8 kusů / balení
- Velká Británie

Číslo artiklu:  540633

Jehněčí koleno 
6 kusů / balení - Velká Británie

Číslo artiklu:  541717

Jehněčí zadní rump s víkem 
cca. 300 - 450 g / kus, 6 kusů / balení
- Velká Británie

Číslo artiklu:  540991

Jehněčí kýta s kostí 
cca. 2,4 kg / kus - Velká Británie

Číslo artiklu:  540866

Jehněčí kýta bez kosti
cca. 2,0 kg / kus - Velká Británie

Číslo artiklu:  540850

Velšské jehně (g.g.A.) 

Díky vynikajícím podmínkám se ve Velsu každoročně chová 11 až 15 milionů ovcí a jehňat. 
Nikde jinde nehraje jehněčí maso v místní kuchyni tak velkou roli jako v „Cymru“ (velšký název pro Vels).

ZNOVU V SORTIMENTU

Žádné užívání hormonů
Žádné krmení živočišnými bílkovinami
Od narození ve Velsu
Krmeno výhradně na přírodních pastvinách 
ve Velsu
Volný pohyb v přirozeném prostředí

Jehněčí hřbetní filet se stříbrnou blánou 
cca. 300 g / kus, 4 kusy / balení - Velká             Británie    

Číslo artiklu:  540634

Jehněčí krkovice očištěná
cca. 250 g / kus, 10 kusů / balení - Velká Británie      

Číslo artiklu:  541581

Jehněčí hřbet
30 mm
cca. 2,5 kg / kus - Velká Británie   

Číslo artiklu:  540637

Jehněčí plec s kostí 
cca. 1,7 kg / kus - Velká Británie  

Číslo artiklu:  540867

Jehněčí plec bez kosti 
cca. 1,5 kg / kus - Velká Británie  

Číslo artiklu:  540868



Ryby

Ovoce & zelenina

Maso

Treska Skrei bez hlavy
Gadus morhua
4,0 – 6,0 kg / kus, 1 kus / krabice – Severových. Atlantik (Lofoty)

Číslo artiklu: 550672

Filet z tresky Skrei s kůží
Gadus morhua
800 g+ / kus, 3,0 kg / krabice – Severových. Atlantik (Lofoty)

Číslo artiklu: 550716

Hlíva královská (máčková) BIO
cca. 1,0 kg / koš - Německo (Sasko-Anhaltsko) 

Číslo artiklu: 520621

Houby Shii-Take BIO  
cca. 1,0 kg / koš - Německo (Sasko-Anhaltsko) 

Číslo artiklu: 520619                

Flower Sprout   
500 g / balení - Německo (Hessensko)

Číslo artiklu: 521442                                                     

Kadeřávek
ručně trhaný
1,0 kg / balení - Německo (Hessensko) 

Číslo artiklu: 520171

Loiny z tresky Skrei s kůží
Gadus morhua
800 g+ / kus, 3,0 kg / krabice - Severových. Atlantik (Lofoty)

Číslo artiklu: 550901

Siven americký | Oldenburger Land 
Salvelinus alpinusxfontinalis | kuchaný
1,0 – 2,0 kg / kus, 2 kusy / krabice – Německo (sádka) 

Číslo artiklu: 551089

Drůbež

Mléčné produkty

Dry Aged telecí hřbet | True Wilderness
bez kosti
cca. 2,5 kg / kus - Německo

Číslo artiklu: 541822

Dry Aged hovězí svíčková z jalovice 
| True Wilderness
cca. 2,3 - 3,0 kg / kus - Německo 

Číslo artiklu: 541397

Hovězí Cote de boeuf | Irish Nature
bez víka
cca. 4,0 - 5,5 kg / kus - Irsko

Číslo artiklu: 540556

Hovězí rib eye | Irish Nature 
cca. 2,0 - 2,5 kg / kus - Irsko

Číslo artiklu: 541303

Mönchshof sýr Raclette BIO
1/4 bochníku, cca. 1,0 kg / kus - Německo

Číslo artiklu: 531049

Sýr Grana Padano
půl bochníku - Itálie

Číslo artiklu: 530683
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Paderbornské kuře
volně ložené
cca. 1,2 - 1,4 kg / kus, 4 kusy / krabice - Německo

Číslo artiklu: 540853

Paderbornská kuřecí stehna
bez kosti s kůží
cca. 280 g / kus, 3,0 kg / balení - Německo

Číslo artiklu: 541370

Salát z divokých bylin | Keltenhof  
250 g / miska - Německo (Badensko-Württembersko)

Číslo artiklu: 521014

Olivy Kalamon | Eléia
s peckou
2,0 kg / balení - Řecko

Číslo artiklu: 511193

Zelené olivy | Eléia
s peckou
2,0 kg / balení - Řecko

Číslo artiklu: 511191

Krvavé pomeranče Moro
cca. 6,5 kg / krabice - Itálie

Číslo artiklu: 520208
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Rozumné Mise en Place se stalo v kuchyni velkou výzvou.
Proto se firma Havelland Express ve spolupráci s řadou špičkových kuchařů rozhodla najít kreativní řešení:

ručně vyráběné polotovary vhodné k dalšímu zpracování - od kuchařů pro kuchaře.

Každý, kdo používá výrobky 
Manufaktur se vyhne složitým 
a časově náročným výrobním 
procesům aniž by konečný produkt 
ztratil kvalitu ručně zpracovávaných 
potravin. Toto není pohodlí 
v tradičním slova smyslu, je to nová 
příležitost pro kvalitní kuchyni.

VÝBORNÝ ZÁKLAD
Výrobky značky Manufaktur 
nabízejí vynikající základ pro další 
zpracování. Suroviny pochází 
výhradně z produktového portfolia 
firmy Havelland Express. Známe 
tedy přesně kvalitu i původ 
použitých potravin. 

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ
Manufaktur není průmyslový 
výrobek, ale poctivá ruční práce. 
Všechny produkty této řady 
jsou vyráběny s péčí a na základě 
důkladně prověřených receptur. 
Chuť, barva, vitamíny i textura 
jsou plně zachovány a mají 
trvanlivost až 90 dní. 

VÍCE NEŽ JEN POHODLÍ

Manufaktur telecí Jus
2,0 litry / balení - Německo

Číslo artiklu: 515708

Manufaktur kuřecí stehna s kimchi
mražená
30 x 0,3 kg / kus, 9,0 kg / krabice - Německo

Číslo artiklu: 562010

Manufaktur kuřecí stehna s citronovou trávou 
mražená
30 x 0,3 kg / kus, 9,0 kg / krabice - Německo

Číslo artiklu: 562009

Manufaktur hovězí líčka 
„Sous Vide“  omáčkou
mražená
6,0 kg / krabice - Německo 

Číslo artiklu: 561985

NĚMECKÉ
REGIONÁLNÍ




