Rozumíme

dobrým burgerům
Burgery nás naučili dělat samotní naši
zákazníci – do svých restaurací a bister
hledali pečivo, které z klasiky rychlého
občerstvení udělá gastronomický
zážitek. Jejich nároky nás přiměly
zkoušet receptury a postupy, až
dokud jsme od nich neslyšeli,
že je výsledek výborný.

Pochopili jsme,
že s dokonalým receptem si
nevystačíme. Svět burgerů je
natolik bohatý, že jsme museli
vytvořit hned spoustu druhů
a stali se tak výrobcem s jejich
nejširším sortimentem u nás.
Naše burgery se od sebe liší chutí
i tvarem, jedno ale mají společné
– každý je ručně hnětený
a suroviny vybíráme pokud
možno doma na Moravě.
Martin Křižák

Vždy vyhovíte našim požadavkům, a pokud něco
nemáte v sortimentu, vyrobíte pečivo exkluzivně
pro naši restauraci. Na pečivu od vás se mi líbí pořád
stejná kvalita, chuť a velikost.
— Jiří Ampapa, šéfkuchař restaurace Monte Bú

Dokážete vytvořit produkt na míru
dle přání zákazníka. Vaše pečivo
je vždy čerstvé, výborně chutná
a také vypadá.
— Point burger café bar

Burgery s neutrální chutí
Pečivo, které doplní a nezmění chuť náplně burgeru a díky tomu
se výsledek rozvine do vyváženého celku. Navíc můžete kouzlit
s různými variantami barvy těsta nebo posypu sezamem.

Burger černý s černým sezamem

Burger červený

Burger Maxi se sezamem

75 g
č. výrobku #509

75 g
č. výrobku #512

120 g
č. výrobku #597

Burger Best se sezamem

Burger Maxi s černým sezamem

BB burger s černým sezamem

75 g
č. výrobku #600

120 g
č. výrobku #596

75 g
č. výrobku #601

Burger střední

Burger Mini

75 g
č. výrobku #591

40 g
č. výrobku #511

Skvělé produkty, rychlá reakce na naše
požadavky. Na vašem pečivu se nám líbí chuť,
vůně i vzhled.
— Coucou Pastrami

Burgery s jemně sladkou chutí
Některé varianty burgerů vyzní pouze v kombinaci s mírně sladkým
pečivem. Lahodí také oku – jejich povrch je propečený do zlatova
a krásně se leskne.

Burger Parodie malý

Burger Parodie střední

Burger Parodie velký

30 g
č. výrobku #502

75 g
č. výrobku #510

120 g
č. výrobku #508

Plech burgery
Základem je naše nejúspěšnější receptura Klobouckého rohlíku,
který dostal řadu ocenění. Jeho tajemství spočívá v použití kvasu
a vepřového sádla.

Plech burger velký
2×7

Plech burger malý
3×9

Plech burger večka
3×4

1400 g
č. výrobku #514

1300 g
č. výrobku #515

1200 g
č. výrobku #513
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