
Kokosové
toliare

Drobné pečivo 
okrúhleho tvaru. 

Spodok z lineckého cesta 
máčaný čokoládou, ktorý s 

kokosovým kopčekom spája 
jahodová marmeláda.  

Pečivo z perníkového cesta 
plnené čučoriedkovou 

marmeládou 
a sypané cukrom. 

Výborná kombinácia chuti. 

Zmes lineckého pečiva 
rôznych tvarov plnené 

krémom a marmeládou 
máčané v čokoláde 

a sypané cukrom.

Trvanlivé pečivá

Dukátky

Koláčiky

300g

500g

500g



Lin-čoko

Trvanlivé pečivá

Škoricové
vankúšiky

400g

200g

Syrové 
vankúšiky

180g

Kakaové pečivo 
s orechovou plnkou 

sypané orieškami.

Pečivo z lístkového cesta 
s posypom škorica.

Pečivo z lístkového cesta 
sypané syrom.



Kolekcia 
pečiva 

Trvanlivé pečivá

Linecké 
šatôčky

200g/400g/700g

400g

Oriešky
plnené

250g
Drobné pečivo 

v tvare orieškov z lineckého 
a kakaového cesta 

s prísadou orechov plnené 
čokoládovým krémom.

Zmes lineckého pečiva 
rôznych tvarov plnené 

krémom a marmeládou 
máčané v čokoláde 

a sypané cukrom. 

Šatôčky z lineckého cesta 
plnené ovocnou zmesou 

posypané cukrom. 



Trvanlivé pečivá

Škoricové 
sušienky

Rusalky

300g

250g

Vanilkové
podkovy

400g
Sušienky z lineckého cesta 

obaľované vanilkovým 
cukrom.

Sušienky zo škoricového 
cesta obaľované 

škoricovým cukrom.

Pečivo z lístkové cesta 
v kombinácii s lineckým 

cestom spájané 
s marmeládou vytvarované 

do špirál. 



Kokosové trené cesto 
máčané v bielej a tmavej 

čokoláde 
sypané kokosom.

Pečivo z lineckého cesta 
okrúhleho tvaru 

so snehovým sušeným 
povrchom, ktorý je plnený 

čučoriedkovou 
marmeládou.

Drobné linecké pečivo 
s arašidovou príchuťou 
plnené marmeládou a 

sypané cukrom.

Trvanlivé pečivá

Kokosové 
venčeky

Snehurky

Arašidové
kolieska

200g

100g

300g



Kokosové
pusinky

Kokosové pečivo 
s marmeládou.

Neplnené.

Čokoládové pečivo 
s marmeládou.

Neplnené.

Makové drobné pečivo 
plnené marmeládou. 

Trvanlivé pečivá

Kakaové
vejáriky

Makové
očká

160g

160g

160g



Pancake
Choco

Trvanlivé pečivá

Pancake
Vanilla

Pancake
Jahoda

50g

50g

50g

Výrobok z jemného 
piškótového cesta plnené 

čokoládovou plnkou.

Výrobok z jemného 
piškótového cesta plnené 

vanilkovou plnkou.

Výrobok z jemného 
piškótového cesta plnené 

jahodovou plnkou.



Kolekcia 
pečiva 

DORKA

Trvanlivé pečivá

Kolekcia 
pečiva 

ANETA

Perníčky
s bielkovou 

polevou

500g

1000g

350g

Zmes lineckého pečiva 
rôznych tvarov plnené 

krémom a marmeládou 
máčané v čokoláde 

a sypané cukrom. 

Zmes lineckého pečiva 
rôznych tvarov plnené 

krémom a marmeládou 
máčané v čokoláde 

a sypané cukrom. 

Perníkové medové cesto 
plnené marmeládou 

zdobené 
bielkovou polevou.



Medové pláty
tvarované 
- okrúhle

Medové pláty
tvarované 

- srdce

Medové
pláty

  Medové platy
350 g

350 g

350 g/270 g

´

medové/kakaové

Medové cesto 
- polotovar na výrobu 

zákuskov a tort.

Medové cesto 
- polotovar na výrobu 

zákuskov a tort.

Medové cesto 
- polotovar na výrobu 

zákuskov a tort.



Rezance

Špirály

Ježko

    Cestoviny
250 g

vaječné cestoviny

400 g
bezvaječné cestoviny

400 g
bezvaječné cestoviny



    Cestoviny
Kolienka

Mušličky

Mrvenka

400 g
bezvaječné cestoviny

250 g
bezvaječné cestoviny

300 g
bezvaječné cestoviny



    Cestoviny
Abeceda

Mrvenka
paradajka+špenát

300 g
bezvaječné cestoviny

300 g
bezvaječné cestoviny



Múka
pšeničná

hrubá

Múka
pšeničná

hladká

Múka
pšeničná

polohrubá

   Múka
1 kg

1 kg

1 kg


