
Smetana 
tatra 
do kuchyně
eXtra 28%
balení: 6x1l
cena za ks

9900

PředPečená
bílá bageta / 
střední - 28cm

balení: 64x115g
cena za ks

499

BaSK 
Rýže 
ParBoiled

balení: 1x5kg
cena za kg

3790

eidam
Strouhaný 30%

balení: 1x1kg
cena za kg

17900

uzená
Rolovaná
Plec

balení: dle váhy
cena za kg

10900Pšeničná bageta se třemi příčnými 
řezy, ideální velikost na plnění.

JátRové
knedlíčky

balení: 4x1kg
cena za kg

8900

lívance

balení: 1x4kg
cena za kg

18900

Velikost knedlíčku je 7-8g, 
balení obsahuje 140 - 142ks.

Hotový výrobek – 
tepelně opracovaný. 
Obsahuje 100ks á 40g.

kuřecí křídla
Pikantní sous-vide

balení: 1x1kg
cena za ks

7990

100% tepelně opracovaná křídla bez 
letky, jemně kořeněná. Pro přípravu 
stačí dopéct například horkým vzduchem 
cca 3 minuty.

Ušetří vám čas a energie
Celá nabídka 

 na str. 7

novinKa

toP
cena

novinKa

gastro v pohybu

akce Platí do vyprodání zásob.tel: +420 549 410 166 |  e-mail: objednavky@eisberg.cz

Nabídka platí: 28. 11. 2022 – 15. 1. 2023

Využijte naší vánoční e-shopové 
akce a vyzvedněte si svůj dáreček!



Uvedené ceny jsou již po slevě bez DPH. www.eisberg.cz

eisbeRg
Filé PoRce
PRemium 120g
balení: 1x6kg
cena za kg

14900

Krevety 
kokteJlové  
vylouPané 
100/200
balení: 10x1kg
cena za kg

19800

maKrela
nekuchaná
300-500g

balení: 1x20kg
cena za kg

7290

PStruh
Filet s kůží
100-120g

balení: 1x5kg
cena za kg

21900

vici 
ryBí PrSty 
nemleté

balení: 1x5kg
cena za kg

11900

tilaPie 
Filety
25% glazuRa

balení: 1x5kg
cena za kg

12500

FRosta Filé  
de luX loSoS  
s hořčicí 
a medem 110 g
balení: 1x6kg
cena za kg

21900

PStruh 
250-300g
Kuchaný

balení: 1x5kg
cena za kg

13900

Pangasius
Filety 
20% glazuRa

balení: 1x5kg
cena za kg

10400

Saithe Filety Bez 
kůže 100-400g, 
glazuRa do 10%, 
Bez KoStí
balení: 1x5kg
cena za kg

18500

loSoS 
Filety s kůží 
300-600g,  
15% glazuRa
balení: 1x10kg
cena za kg

19900

Maso aljašské tresky je velmi 
oblíbené pro svoji pevnou konzis-
tenci a je nenáročné na přípravu. 
Je možné ho použít pro všechny 
druhy kuchyňské přípravy. Neob-
sahuje kosti a je vhodný pro děti. 
Produkt je zmrazován na moři.

Skotská makrela balená v bloku.  
Vyznačuje se vysokou tučností a 
kalibr 300-500g je ideální na uzení.

Sladkovodní ryba. Maso má velmi vybra-
nou chuť, je sladké, jemné a bez kostí.

Pstruh duhový celý, s hlavou, očištěný, 
kuchaný.

Filety z tresky tmavé mají výrazně pev-
nou konzistenci masa, výbornou chuť. 
Produkt je zamrazován na moři.

vhodné pro přípravu v konvektomatu a fritéze
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Objednávky: +420 549 410 166  |  objednavky@eisberg.cz

hovězí
moRkové kosti 
mRažené

balení: dle váhy
cena za kg

3550

vePřová
žebRa 
sPaRe Ribs Pásky

balení: dle váhy
cena za kg

7990

Jelení 
guláš

balení: 4x2,5kg
cena za kg

17500

vePřové
Palce 
z Panenek vac.

balení: dle váhy
cena za kg

10900

guRmán
hot dog
75g

balení: 1x10ks
cena za bal

14900

anglická
Slanina

balení: dle váhy
cena za kg

12900

vePřová
líčka

balení: dle váhy
cena za kg

16900

vePřový
bok b.k.

balení: dle váhy
cena za kg

11500

sRnčí
guláš

balení: 4x2,5kg
cena za kg

17900

čeRtovská  
klobása 
200g

balení: 1x2kg
cena za kg

11900

anglická
Slanina KoStKy 
mRažená

balení: 1x1000g
cena za kg

10900

uzená 
Slanina
bez kůže vac.

balení: dle váhy
cena za kg

8600

Vepřové palce z panenek mražené. 
Velikost balení cca 5kg.

Vepřovo-hovězí pikantní klobása

m
a
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SlePice
1.tř těžká
Půlená

balení: dle váhy
cena za kg

6850

kRůtí 
ořez
maso na guláš

balení: 6x2kg
cena za kg

11900

kuřecí
Roláda
Plněná

balení: 5x1,15kg
cena za kg

14500

Kachna
bez dRobů 1.tř. 
2,10kg

balení: 1x12,6kg
cena za kg

11900

kRůtí
stehenní Plátek 
cca 2-2,5kg

balení: dle váhy
cena za kg

13900

Kachní Stehna 
z Kachny 
Pekingské
200-400g
balení: dle váhy
cena za kg

17900

6090

www.avikogastro.cz                       Aviko Gastro                       AVIKO GASTRO Česká Republika

5490
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Sýr
gouda
Plátky

balení: 1x1kg
cena za kg

17900

Sýr
allami 250g

balení: 1x250g
cena za ks

6890

niva
Půlená

balení: dle váhy
cena za kg

14500

Smetana
tatra
na vaření 12%

balení: 6x1l
cena za ks

6990

JoguRt 
bílý selský 3,6%

balení: 1x5kg
cena za ks

24500

šlehačka
ve SPreJi
deBic 35%

balení: 1x700ml
cena za ks

23900

Sýr 
eidam 30%
Plátky

balení: 1x1kg
cena za kg

17500

tavený Sýr
maratonec

balení: 10x1kg
cena za kg

16900

Smetana
tatra 
ke šlehání 35%

balení: 6x1l
cena za ks

11500

PRibináček

balení: 1x5kg
cena za ks

62000

zakysaná
Smetana

balení: 1x1kg
cena za ks

7990

avokádová
dřeň

balení: 1x1kg
cena za ks

23500

Přírodní polotvrdý plnotučný pařený 
sýr vhodný na grilování.

Vhodný k přípravě pomazánek, 
ale též do polévek a omáček.

Hustý, krémový polotučný jogurt.

Oblíbený výrobek

Lahodný sýr typu rokfór s ušlechtilou 
modrozelenou plísní uvnitř hmoty.

Z čerstvého tvarohu a smetany, 
Bez umělých barviv a konzervantů.

novinKanovinKa
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Uvedené ceny jsou již po slevě bez DPH. www.eisberg.cz

aviko čedaRové 
čeRné Pikantní 
nugety

balení: 5x1kg
cena za kg

23500

bRamboRové 
halušky

balení: 4x2,5kg
cena za kg

4850

gnocchi
di Patate

balení: 10x1kg
cena za kg

5990

nz
Rizoto směs

balení: 4x2,5kg
cena za kg

3450

ardo
hRášek lusky 
cukRové

balení: 4x2,5kg
cena za kg

8990

aviKo
bRamboRáčky 
50g

balení: 1x900g
cena za ks

7590

aviko gRatino-
vané bRamboRy 
S BroKolicí

balení: 6x1,5kg
cena za kg

12450

cibulové
kRoužky lW

balení: 6x1kg
cena za kg

9420

PóRek řezaný 
40/60 16mm

balení: 4x2,5kg
cena za kg

3850

ardo
dýňové PyRé

balení: 10x1kg
cena za kg

6500

ardo
BrunoiSe
Polévková směs

balení: 4x2,5kg
cena za kg

4550

maliny

balení: 4x2,5kg
cena za kg

16900

Nugety ze sýru čedar s papričkou 
jalapeño v černém přírodně 
barveném obalu.

Prémiový výrobek na způsob  
autentické francouzské klasiky.

Kroužky sladké španělská cibule potřené 
máslem a dokřupava předfritované.

Maliny té nejvyšší kvality. 
Poměr celých malin a drtě je 95%

Cukrový hrášek, čerstvě sklizený, 
připravený na vaření.

ze
le

n
in

a
 a

 o
v

o
c

e

6



Objednávky: +420 549 410 166  |  objednavky@eisberg.cz

buRgR 
Jako kRáva
syRový kuřecí 
150g
balení: 1x5,25kg
cena za ks

3590

vePřové žebRa
sous-vide

balení: 1x500g
cena za ks

7990

kuřecí Roláda 
se šPenátem
sous-vide

balení: dle váhy
cena za kg

12800

kachní čtvRtky
sous-vide cca 240g

balení: dle váhy
cena za kg

19500

kaRbanátky
zeleninové 
100x50g
balení: 1x5kg
cena za kg

9800

vePřové koleno 
s kostí sous-vide

balení: 1x750g
cena za ks

8990

gRilované kuře
sous-vide

balení: dle váhy
cena za kg

11900

hovězí 
kulatá  Plec
sous-vide cca 1,5kg

balení: dle váhy
cena za kg

20500

vePřové maso  
tRhané sous-vide

balení: 1x500g, cena za ks

9900

Vyvážený mix květáku, brokolice, 
kukuřice, mrkve, hrášku a sýru eidam. 
Kalibrace karbenátku je 50g.

100% tepelně opracované výrobky
vám ušetří čas a energie

kuřecí křídla
Pikantní sous-vide

balení: 1x1kg
cena za ks

7990

100% tepelně opracovaná křídla bez letky, jemně 
kořeněná. Pro přípravu stačí dopéct například 
horkým vzduchem cca 3 minuty.

100% tepelně upravené. Doporučujeme prohřát 
zabalené ve vodě. Skvělých výsledků dosáhnete, pokud 
poté sáček rozbalíte, výrobek na pánvi za stálého 
míchaná „vysušíte“ (cca 4 minuty) a následně vmícháte 
Vaši preferovanou omáčku. Maso nasaje omáčku, ale 
zůstane relativně suché a „nepoteče“ z bulky či pity.

100% tepelně upravená roláda se špenátem. 
Doporučujeme výrobek vybalit, nakrájet na požadova-
né porce, opět „složit“ do tvaru, podlít výpekem
a ohřát například v konvektomatu na horký vzduchu 
s párou při 180°C cca 15 minut.

100% tepelně upravená vepřová žebra s výpekem. 
Vhodné pro jakoukoliv přípravu i pro konzumaci za 
studena. Doporučujeme horký vzduch, popřípadě 
před pečením prohřát zabalený ve vodě.

Jemně kořeněné a plně osolené vepřové zadní  
koleno. Každý kus je zabalený samostatně  
a obsahuje cca 10% výpeku. Doporučujeme prohřát 
v troubě nebo konvektomatu.

100% tepelně upravené kuře nejprodávanějšího 
kalibru 1,1kg. Jemně kořeněné grilovací směsí, 
vhodné i na rotiserii. Doporučujeme prohřát  
v konvektomatu cca 14 minut na suchý vzduch.

100% tepelně upravená kachní čtvrtka zabalená samo-
statně, přibližná váha je cca 240 g. Balení obsahuje 
pouze vlastní výpek, kmín a sůl. Doporučujeme 
prohřát horkým vzduchem cca 15 minut při 220°C.

100% tepelně upravená kulatá plec v celku, obsahuje 
pouze vlastní výpek. Doporučujeme za studena 
nakrájet, podlít výpekem a ohřát v troubě nebo 
konvektomatu po dobru cca 15 min na 180°C.

Sous-vide
Selský Grunt novinKa
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hambuRgeRová 
bulka bRioško-
vého tyPu, Před-
kRoJená-11cm
balení: 34x80g
cena za ks

850

multiceReální 
KaiSerKa
10cm

balení: 130x60g
cena za ks

299

PředPečená 
bílá bageta / 
velká - 56 cm

balení: 36x220g
cena za ks

970

dřevoRubecký 
chléb 
multiceReální

balení: 11x650g
cena za ks

4425

SoFt cheeSe 
carrot caKe

balení: 12x115g
cena za porce

2490

čoko řez
s čeRveným
ovocem

balení: 21x68g
cena za porce

1890

buRgeR 
BulKa
Se Sezamem a 
čeRným kmínem
balení: 30x90g
cena za ks

997

KaiSerKa
natural
9 cm

balení: 110x60g
cena za ks

299

Pláty z listo-
vého těsta 
2,5mmx57x37cm

balení: 16x625g
cena za ks

4890

čoko koko
řezy

balení: 24x104g
cena za porce

1690

cheeSecaKe
Jahodový

balení: 1x1450g
cena za porce

3292

vlčnovské
koláčky

balení: 100x25g
cena za ks

799

Na povrchu je bulka posypaná sezamem 
a černým kmínem.

Křupavá na povrchu, měkká uvnitř, 
klasické přílohové pečivo na váš stůl.

Předností je pravidelné listování a snad-
ná manipulace. Rozměr plátů 57x37 cm.

Tradiční francouzská bageta, nakrojená 
na povrchu. Ideální ke krájení a plnění.

Poctivý multicereální řemeslný chléb  
se sezamovými, slunečnicovými, lněnými 
a dýňovými semínky.

Jemná tvarohová náplň a poleva, 
zdobeno vlašskými ořechy.
Předkrájený na 12 porcí.

Předkrájený na 12 porcí.

Mini koláčky z máslového těsta  
s tvarohovou náplní s rumem a rozinka-
mi, zdobeno povidly a drobenkou.

toP
cena

toP
cena

toP
cena

P
eč

iv
o

 a
 s

la
d

k
é 

v
ý

R
o

b
k

y

9



Uvedené ceny jsou již po slevě bez DPH. www.eisberg.cz

tortilla 
25cm

balení: 1x18ks
cena za ks

550

bRamboRové 
těsto bask

balení: 1x10kg
cena za ks

44000

vitana
Penne

balení: 1x5kg
cena za ks

34900

cheF cluB
demi glace

balení: 1x1kg
cena za ks

64900

cheF cluB 
bbQ omáčka

balení: 1x2kg
cena za ks

44900

sPak RaJčatové
PyRé

balení: 1x5kg
cena za ks

38900

SPaK 
tataRská 
omáčka
1000ml
balení: 6x1l
cena za ks

11800

vitana 
KolínKa

balení: 1x5kg
cena za ks

34900

vitana 
vlasové nudle

balení: 1x5kg
cena za ks

34900

cheF cluB
dvoJitý
RaJčatový
ProtlaK
balení: 1x800g
cena za ks

19500

sPak hořčice 
klasická 1000ml

balení: 1x1l
cena za ks

8990

sPak maJonéza 
50% 1000ml

balení: 6x1l
cena za ks

11800

Směs na univerzální bramborové těsto pro 
přípravu bramborových či ovocných knedlíků, 
povidlových taštiček, bramborových placek, 
kroket a dalších bramborových pokrmů.

Moderní bezvaječné těstoviny, 
bezcholesterolové.

Silný fond s chutí telecích kostí, 
červeného vína a kořenové zeleniny.

Tradiční oblíbená chuť. Vysoká viskozita, 
pojivost a stabilita. V praktickém balení.

Tradiční oblíbená chuť. Vysoká viskozita, 
pojivost a stabilita.

Originální americká receptura  
ke grilovaným masům a burgerům.

Vysoký obsah rajčat zrajících na jižním 
slunci - 380g rajčat na 100g pyré. 

Intenzivní chuť i barva vyzrálých rajčat, 
vynikající do základů.

Moderní bezvaječné těstoviny, 
bezcholesterolové.

Moderní bezvaječné těstoviny, 
bezcholesterolové.

k
o

lo
n

iá
l

10



Objednávky: +420 549 410 166  |  objednavky@eisberg.cz

olivy 
zelené 
vyPeckované

balení: 6x935g
cena za ks

5990

olivy
zelené
kRáJené

balení: 6x935g
cena za ks

5990

olivový 
oleJ 
z PoKrutin
Pet
balení: 1x1l
cena za ks

12400

oKurKy
9-12cm

balení: 1x4l
cena za ks

8900

zeleninové
lečo

balení: 1x4l
cena za ks

9590

vitana čeRvené 
Fazole v Jemném
nálevu

balení: 1x2,5kg
cena za ks

19500

olivy 
čeRné 
vyPeckované

balení: 6x935g
cena za ks

5990

olivy
čeRné 
kRáJené

balení: 6x935g
cena za ks

5990

Fritovací
oleJ řePkový

balení: 1x10l
cena za ks

49900

oKurKy
6-9cm

balení: 1x4l
cena za ks

9290

RaJčatový 
rotlaK

balení: 1x4l
cena za ks

10500

Fritovací oleJ 
Risso longliFe

balení: 1x10l
cena za ks

83900

Tradiční v láku nakládané okurky  
v kalibraci 9-12cm.

Tradiční v láku nakládané okurky  
v kalibraci 6-9 cm.

Vynikající je především pro přípravu 
polévky, guláše, dušená masa a omáčky.

Jedinečné složení (100% rostlinné oleje  
a tuky) bylo vyvinuto pro univerzální použití  
a je ideální pro intenzivní fritování a smažení.

Tmavě červená, lesklá a jemně slaná 
křupavá zrna v jemném,  
mírně zahuštěném nálevu.
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PRogast čiRý 
maSový BuJón 
v4030-08

balení: 1x8kg
cena za ks

89000

PRogast zeleni-
nový BuJón Bez 
glutamátu ng 
v2895-03
balení: 1x3kg
cena za ks

59900

guRmeko 
PaPRika mletá 
zauzená alu

balení: 1x500g
cena za ks

14900

guRmeko 
PamPa
aRgentina alu

balení: 1x500g
cena za ks

17900

JaR P&g 
ProFiline 
na Ruční mytí 
nádobí 5 l
balení: 1x5l
cena za ks

19500

Savo
oRiginál 1,2l

balení: 1x1,2l
cena za ks

3490

PRogast 
PaPRika sladká 
maďaRská alu 
aSta 180
balení: 1x500g
cena za ks

14900

guRmeko 
PePř čeRný  
mletý alu

balení: 1x500g
cena za ks

26900

guRmeko 
Kmín drcený
alu

balení: 1x500g
cena za ks

9900

guRmeko 
adamova žebRa 
medová neostRá 
alu
balení: 1x500g
cena za ks

22900

FiRegel
hořlavá Pasta

balení: 1x4kg
cena za ks

19900

PaPírový
Ručník zz

balení: 1x150ks
cena za ks

2490

Použití: velmi ostré, pikantní pokrmy 
teplé i studené kuchyně

Použití: paella, ryby, kuřecí masa. 
Doporučení: kořenit na konci tepelné 
úpravy pokrmu.

Použití: grilovaná masa, vepřové koleno. 
Chuť: paprika, zvýrazněná cibulí a bylinkami.

Použití: na žebírka, kuřecí křídla

Hořlavá pasta Firegal pro fondue, přenosné 
vařiče, stolní grily, nebo do pochodní.
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