Burgery
Burgery či bunsky 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.
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Bunsky 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.

Bunska Maxi se sezamem

Bunska Best se sezamem

Bunska Maxi s černým sezamem

120 g
č. výrobku #597

75 g
č. výrobku #600

120 g
č. výrobku #596

BB bunska s černým sezamem

Bunska střední

Bunska Mini

75 g
č. výrobku #601

75 g
č. výrobku #591

40 g
č. výrobku #511

Bunska soft velká

Bunska velká mix sezam

100 g
č. výrobku #537

100 g
č. výrobku #604

Věnovali jsme spoustu času vývoji a díky technice
balení v ochranné atmosféře bunsky déle vydrží. Nyní
také bunsky balíme – po čtyřech a devíti kusech.

Barevné bunsky
Chuť burgeru je možné podpořit už od pohledu.
Na výběr je černá, červená, nebo třeba zelená bunska.

min

min

min

ks

ks

ks

60

Bunska černá
s černým sezamem
malá
střední

50 g #520
75 g #509
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Bunska černá
s bílým sezamem velká

Bunska červená
s černým sezamem

105 g
č. výrobku #521

velká
srdce

105 g #534
80 g #544
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Bunska zelená se sezamem
75 g
č. výrobku #504

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

Bunska PK s máslem
a černým sezamem
80 g
č. výrobku #541

Bunska PK s máslem

Bunska kantýna

s máslem
65 g #522
vakuové balení, 4 ks 260 g #722
vakuové balení, 9 ks 585 g #723

120 g
č. výrobku #549

Bunsky s výrazně sladkou chutí

Bunska Parodie
malá se sezamem

Bunska Parodie
velká 1/2 mix sezam

Bunska Parodie
střední

30 g
č. výrobku #502

hladká
se sýrem
se sezamem

75 g #510
75 g #525
75 g #501

120 g
č. výrobku #508

Speciálně ochucené bunsky
Příznivci výrazných chutí ocení ochucené bunsky s česnekem, olivami, chilli,
nebo se speciálním bramborovým či louhovaným těstem, díky kterému je jejich
barva tmavší a výraznější.
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Ciabatta bunska s olivami

Bunska česneková

120 g
č. výrobku #599

s česnekem velká 100 g #531
s česnekem
75 g #532

V našom regióne ste najväčšími expertmi na burgery.
Ceníme si, že ste vždy ústretoví k našim požiadavkám
a myšlienkam. Navyše, z celej vašej ﬁrmy vyžaruje rodinná
atmosféra. Coolňa bulka, ktorú ste pre nás vytvorili, je
nadýchaná, vláčna, voňavá a skvelo chutí aj bez náplne.
— Coolňa Burgers&Hotdogs

60

Bunska bramborová
bramborová
chilli

75 g #548
90 g #518

Vaše bunsky a i další pečivo
se nám líbí a moc hodí do
našeho konceptu. Vaše
bunska je to pravé, co naše
burgery chtějí – tvar i chuť.
— Nok Nok restaurant

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

Plech bunska velký
2×7

Plech bunska malý
3×9

Plech bunska večka
3×4

1400 g
č. výrobku #514

1300 g
č. výrobku #515

1200 g
č. výrobku #513

Hladová placka

Hladová placka mix sezam

90 g
č. výrobku #584

90 g
č. výrobku #529

S vaším pečivom sme mali
už výborné predchádzajúce
skúsenosti, preto sme sa
rozhodli zveriť vám tiež
výrobu pečiva podľa nášho
receptu.Páči sa nám kvalita
osobný prístup.
— Būcheck

Proč s vámi spolupracuji je strašně
jednoduché. Komunikace s vámi nikdy není
problém. A hlavně je pro mě nejdůležitější, že
se nám společně podařilo vytvořit produkt,
který je zaprvé skvělý a zadruhé ho prostě
nikdo jiný nemá a tím máme velký náskok
před konkurencí.
— U Dřeváka Beer & Grill

Hot dogy
Hot Dog je neméně náročné pekařské zadání – spojit chuť čerstvého pečiva
s uzeninou. Kromě neutrální varianty jsme vytvořili ještě máslovou, kterou si
díky tajemství v naší receptuře jistě zamilujete pro svoji vláčnost.

Hot dog bunska
hladký
louhovaný

75 g
95 g

#570
exkluzivně

Hot dog máslový mix sezam

Hot dog Parodie

65 g
č. výrobku #581

75 g
č. výrobku #550

Pečivo na míru
Máte v hlavě ještě jiný nápad? Potřebujete do pečiva dostat speciální barvu, chuť, či vůni a nechat si
Burgery vytvořit speciálně pro svůj podnik? Nebudete první – řada úspěšných a známých podniků si své
typické burgery nechává péci u nás a vyrábíme je v této podobě exkluzivně pro ně.

Bunska Coolňa

Bunska louhovaná

Bunska Bucheck

exkluzivně

exkluzivně

exkluzivně

Hot dog Coolňa

Hot dog louhovaný

exkluzivně

exkluzivně

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

