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SVAČINY Z KVALITNÍCH a SEZÓNNÍCH SUROVIN 
pro vaši firmu

WWW.SVACIMZDRAVE.CZ





svačiny vyrábíme z lokálních surovin 
od místních dodavatelů a farmářů 

 
pokrmy připravujeme vždy denně čerstvé 

a doručujeme v pravidelných časech 
 

naše nabídka se skládá z produktů balených 
do ekologických obalů 

 služby obchodního zástupce,  osobní jednání 
 

možnost fakturace až s  měsíční splatností  

svačím zdravě 



variace žitných sandwichů s domácími 
pomazánkami a oblohou -  45 Kč (150g) 

 
(řepný s  kozím sýrem,  rukolový s  prosciutto 

šunkou,  mrkvový s uzeným tofu,  s  modrým 
sýrem a marinovanou hruškou) 

Variace žitných chlebíčků s domácími 
pomazánkami a oblohou -  35 Kč (100g) 

 
(řepný s  kozím sýrem,  rukolový s  prosciutto 

šunkou,  mrkvový s uzeným tofu,  s  modrým sýrem 
a marinovanou hruškou) 

svačím zdravě 
nabídka 

slaná kuchyně 



Burrito s trhaným kuřecím masem marinovaným 
v koriandru s kukuřicí  

a červenými fazolemi -  65 Kč (250g) 
 

Wrap s  domácím hummusem, čerstvou zeleninou 
a olivami -  69 Kč (200g) 

zeleninový bulgur salát s  kuřecím prsem 
v bylinkovém pestě s  hráškem a klíčky 

z červené řepy -  95 Kč (250g) 
 

Asijský salát ze skleněných nudlí s  čerstvým 
koriandrem, burskými ořechy 

a uzeným tofu -  95 Kč (250g) 

svačím zdravě 
nabídka 

slaná kuchyně 





zeleninová fresh bowl s domácím bylinkovým 
dipem -  1kg 250 Kč 

 
s  variací  italských sušených salámů (350 Kč) 

s  variací  výběrových sýrů (330 Kč) 

Variace krájeného sezonního ovoce -  1  kg 300 Kč 
 

variace kusového sezonního ovoce -  1  kg 120 Kč 
 

sezonní sirupy (zázvorový s mátou,  chilli  se 
skořicí ,  jahodovo bazalkový) -  1l  250 Kč 

svačím zdravě 
nabídka 

bowls,  sirupy 







Jáhlová kaše s  hruškovým pyré 
a mandlemi -  45 Kč (200g) 

 
kokosová kaše s  lesním ovocem 

a kokosovými chipsy -  45 Kč (200g) 

ovocný farmářský jogurt 
s  chia semínky a granolou -  40 Kč (200g) 

 
čokoládový muffin s  borůvkovým krémem 

a kokosem -  40 Kč (80g) 
 

ovocné smoothie -  dle sezonnosti -  50 Kč (250ml) 

svačím zdravě 
nabídka 

dezerty





nabídka je  platná od 1 .9 .  2018 
 

nabídka se mění dle sezónnosti (  o možných 
novinkách vás budeme informovat emailem) 

 
fotografie jsou pouze ilustrační,   
jsou to námi pořízené fotografie 

 našich produktů

rádi vám poradíme 
bara@svacimzdrave.cz 

 
 

WWW.SVACIMZDRAVE.CZ 

svačím zdravě 


