
TÝDENNÍ NABÍDKA od 27.06. do 01.07.2022

Omáčka Bernaise 
2,0 l / balení - Německo

Číslo artiklu: 532501

Omáčka Hollandaise
2,0 l / balení - Německo

Číslo artiklu: 532463

Telecí květová špička “Sous Vide“
cca. 6,0 kg / krabice - Německo

Číslo artiklu: 561232

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

vyrobit poctivé polotovary vhodné k dalšímu zpracování - od kuchařů pro kuchaře.

Omáčka Vitello Tonnato
1,0 l / balení - Německo

Číslo artiklu: 562119

Pečeně z jablečného prasátka „Sous Vide“
cca. 1,5 kg / kus - Německo 

Číslo artiklu: 562068

Každý pokrm je téměř připraven k servírování, 

je třeba jej pouze doladit

Rychlá a čerstvá kuchyně na nejvyšší úrovni

Všechny produkty jsou vyrobeny dle testovaných 

receptur z nejlepších surovin

Manufaktur není  průmyslový výrobek!  

Výroba spočívá v poctivé ruční práci a vášni pro 

produkt

Chuť, barva, vitamíny a textura jsou plně 

zachovány, trvanlivost až 90 dní

Kompletně bez jakýchkoliv přísad

Překonání složitých a časově náročných 

výrobních procesů pro koncového spotřebitele: 

Toto není pohodlí v tradičním slova smyslu, toto 

je nová možnost vysoce kvalitní kuchyně. 

Manufaktur nabízí možnost mít neustále po ruce 

špičkové pokrmy



MASO & MASNÉ VÝROBKY

TÝDENNÍ NABÍDKA od 27.06. do 01.07.2022

Dry Aged - Telecí kotleta
cca. 350 - 400 g / kus - Německo

Číslo artiklu: 541350 

Dry Aged - Hovězí Short Ribs
cca. 1,0 kg / kus - Německo 

Číslo artiklu: 542989

Kandovaná šunka z ořechu
| farma Katerbow »Green Label«
cca. 0,7 - 1,0 kg / kus - Německo 

Číslo artiklu: 541355

Bílá hrubá klobása na gril „Apfelgriller“
| farma Katerbow »Green Label«
10 x 100 g / balení - Německo 

Číslo artiklu: 541449

RYBY & MOŘSKÉ PLODY

Jehněčí ramínko s kostí
| Dunbia
cca. 1,5 kg / kus - Vels

Číslo artiklu: 543172

Telecí vrchní šál „Premium“
kompletně očištěný
cca. 3,5 kg / kus - Holandsko

Číslo artiklu: 540447

Hovězí svíčková 3/4 lbs
cca. 1,6 kg / kus - Paraguay

Číslo artiklu: 541304

Pstruh zlatý, kuchaný, s hlavou
Oncorhynchus aguabonita 
1,0 - 2,0 kg / kus, 1 kus / vakuum, mražený
- Polsko (sádka)

Číslo artiklu: 562223                  

Tygří krevety 31/40, syrové, loupané
mražené, 20 % glazura, Penaeus monodon 
1,0 kg / balení - Bangladéš (sádka)

Číslo artiklu: 560395

Filet z okouníka s kůží, bez šupin
ručně filetováno, Sebastes marinus 
200 - 400 g / kus, 3,0 kg / krabice - Severových. Atlantik FAO 27

Číslo artiklu: 550815

-- TTOOPPSESELLLLEER -R 

DRŮBEŽ

Stehna z baby kuřátek
80 - 100 g / kus, 8 kusů / balení - Francie

Číslo artiklu: 543207                                

Black Cod - Chmurnatka tmavá
Anoplopoma fimbria
2,0 - 4,0 kg / kus - Kanada / Nový Zéland (sádka)

Číslo artiklu: 550761

Filet z halibuta s kůží „Island“
chytaný na udici, Hippoglossus hippoglossus
1,0 - 3,0 kg / kus, 1 kus / krabice - Severových. Atlantik FAO 27 

Číslo artiklu: 551166

Losos LOCH DUART - IKE JIME
Salmo salar
4,0 - 5,0 kg / kus, 1 kus / krabice 
- Skotsko (sádka)

Číslo artiklu: 551129

Filet z lososvitého pstruha
Oncorhynchus mykiss
Německo (sádka)

Čísla artiklů: 
550683   300 - 500 g / kus, 3,0 kg / kr.                                              
  550143   200 - 300 g / kus, 3,0 kg / kr.

Pstruh, kuchaný „Oldenburger Land“ 
Salmo trutta
300 - 400 g / kus, 3,0 kg / krabice - Německo (sádka)

Číslo artiklu: 551090
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Kozí sýr
24 x 40 g / krabice - Francie

Číslo artiklu: 531218

Sýr Feta s lanýži
ve slaném nálevu
1,5 kg / miska - Řecko

Číslo artiklu: 532471

MLÉČNÉ PRODUKTY

TĚSTOVINY KOLONIÁL

OVOCE & ZELENINA

TÝDENNÍ NABÍDKA od 27.06. do 01.07.2022

Passepierre (mořský chřest)
250 g / balení - Německo (Sasko-Anhaltsko) 

Číslo artiklu: 521410            

Angrešt
červený
10 x 500 g / krabice - Německo 
(Bádensko-Württembersko)

Číslo artiklu: 520232            

Květák
6 kusů / krabice - Německo (Šlesvicko-Holštýnsko)

Číslo artiklu: 520207

Mix mrkví s natí „Rainbow“
červená, bílá, fialová, oranžová
10 svazků / krabice - Německo (Šlesvicko-Holštýnsko)

Číslo artiklu: 521508            

Polní okurky
cca. 5,0 kg / krabice - Německo (Hessensko)

Číslo artiklu: 521510            

Ravioli s liškami a bramborami 
| Mondo Pasta
mražené, veganské
3,0 kg / krabice - Německo

Číslo artiklu: 562171

Zimní lanýž
Tuber melanosporum
cca. 20 - 30 g / kus - Austrálie

Číslo artiklu: 530592

Cuketa
žlutá
cca. 5,0 kg / krabice - Německo (Hessensko)

Číslo artiklu: 521511

Cuketové květy
5 kusů / miska - Německo (Hessensko)

Číslo artiklu: 520501

Kedlubna
20 kusů / krabice - Německo (Hessensko)

Číslo artiklu: 520185

Mix divokých asijských salátů
červená a zelená mizuna, lístky pak choi a FrizzyLizzy 
4 x 100 g / krabice - Německo (Hessensko)

Číslo artiklu: 520969

Brambory Annabelle „nová sklizeň“
po uvaření pevné
cca. 5,0 kg / krabice - Německo (Šlesvicko-Holštýnsko)

Číslo artiklu: 521507

Máslo rolka | La Viette
nesolené
250 g / kus, 20 kusů / krabice - Francie

Číslo artiklu: 530392
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