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100% PRVOTŘÍDNÍ  
IRSKÉ HOVĚZÍ MASO!

100% HovĚZÍ Prime
Burger 150G

viz str.3

BULKA 
dle výběru

viz str.3

CHEDDAR
viz str. 11

DRESSINKY A OMÁČKY
viz str. 10

Prvotřídní kusy masa z krku a hrudi jsou ochuceny  
uzenou mořskou solí, která dodá masu lahodnou 
uzenou chuť. Maso obsahuje také 24% tuku, který povýší 
chuť burgeru na další úroveň. Díky naší pokročilé 
výrobní technologii, je maso vždy konzistenčně stejné.

Bude to jen a jen na Vás!
Vy rozhodnete o tom, jaký bude Váš Burger. Se 100% Hovězím Prime 
Burgerem 150g začněte. Dále si můžete  zvolit typ bulky, vybrat 
dressing či omáčku podle své chuti a vytvořit si vždy variantu, 
která bude jedinečná! Vybírat můžete dressing pikantní, česneko-
vý, sladko-kyselý či s příchutí anglické slaniny. Přehled dressingů 
a omáček naleznete na str. 10. Dále si zvolíte pro Vás tu pravou 
bulku. Ať už bude se sezamem či máslová, určitě vyberete  
tu správnou z naší nabídky. Celý burger doladíte kvalitním sýrem  
a čerstvou zeleninou. PŘEJEME DOBROU CHUŤ!

jemné, šŤavnaté a plné chuti



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

Hovězí Prime Burger 150g 
(100%Hovězí)

balení: 40x150g

vegetariánský  
Burger 90g
balení: 30x90g

Hovězí Předgrilovaný 
Burger

balení: 48x90g

vegan  
Burger 113g

balení: 6x2ks

kuřecí HamBurger 
70g

balení: 1x5kg

sýr Haloumi  
650g

balení: 1x650g

burgery

Hot dog  
roHlík

balení: 70x60g

Hot dog  
Bulka 

balení: 36x63g

toustový cHléB  
světlý

balení: 10x800g

tortilla  
25cm

balení: 1x18ks

 Burger Bulka se seza-
mem a černým kmínem

balení: 30x90g

Bulka HamBurgerová 
california
balení: 16x126g

tiger Bulka-Plně  
doPečená, Předkrojená

balení: 32x90g

Bulka HamBurgerová 
maXi

balení: 24x82g

Burger Bulka  
se sezamem
balení: 32x80g

BezlePková  
Bulka

balení: 20x160g

HamBurgerová Bulka 
máslová

balení: 36x100g

roHlík  
na Hot dog
balení: 36x80g

pečivo
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KUŘECÍ SPECIALITY,
KOLENO i hot doG

HOT DOGKOLENO

Chcete si vytvořit z běžného jídla opravdový zážitek? Máte možnost vybírat 
ze široké nabídky trendy menu, která Vás překvapí jak chuťově, tak i vysokou 
kvalitou. Dolaďte si tuto nabídku také našimi chutnými dressingy a omáčkami. 

atraktivní nabídka 

Buffalo dusted
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vePřové koleno 
sous-vide
balení: 1x750g

vePřové maso trHané 
sous-vide
balení: 1x500g

vePřové žeBra  
sous-vide
balení: 1x500g

Sous - vide maso

kuřecí keBaB  
Předgrilovaný 2kg

balení: dle váhy

kuřecí filety  
oBalované smažené

balení: 1x3kg

kuřecí kousky  
cHunks v těstíčku

balení: 6x1kg

kuřecí steak  
Předgrilovaný 120g

balení: 4x2,5kg

kuřecí oBalované  
striPsy cornflakes 61%

balení: 2x2,5kg

kuřecí  
nugetky
balení: 3x2kg

kuřecí křidýlka  
Buffalo

balení: 2x2,5kg

kuřecí oBalované  
striPsy kentucky

balení: 2x2,5kg

kuřecí filet  
v trojoBalu 130g

balení: 2x1,3kg

kuřecí křídla  
dusted

balení: 5x1kg

kuřecí goujons  
mini filetky

balení: 2x2kg

kuřecí  
cordon Bleu

balení: 1x3kg

Kuřecí speciality

gurmán  
Hot dog  75g

balení: 1x10ks

víkendové   
Párky

balení: dle váhy
hot dog
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SKVĚLÉ A RYCHLÉ
ITALSKÉ CHUŤOVKY!
Ještě jste nezkusili báječné kombinace naší novinky MINI Pizzata? V nabídce 
můžete vybírat ze 4 druhů. Příprava je velmi jednoduchá - postačí 8 minut 
zapéct v troubě. Rádi Vám zajistíme i technické vybavení k těmto produktům.

Objevte naši nabídku produktů „k dopékání“

PIZZA PEC

PANINI grill
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Pizza markýz  
šunková

balení: 3x550g

Panini americana  
Beef-cHeddar

balení: 6x170g

Pizza markýz  
junior

balení: 3x500g

Pizza markýz  
žamPionová

balení: 3x570g

Pizza markýz  
salámová
balení: 3x560g

Pizza markýz  
sýrová

balení: 3x550g

mini Pizzata  
salami

balení: 12x230g

Panini  
mozzarela-tomato

balení: 6x150g

mini Pizzata  
Quattro formaggi

balení: 12x230g

mini Pizzata 
carBonara
balení: 12x240g

Panini  
Prague Ham-emmental

balení: 6x140g

mini Pizzata 
caPricciosa
balení: 12x280g

Panini  
cHicken-Bacon

balení: 6x135g

pizzata

panini

pizza
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www.eisberg.cz

Hranolky stealtH  
6X6mm

balení: 4x2,5kg

Hranolky regular  
9X9mm

balení: 5x2,5kg

BramBory  
americké

balení: 4x2,5kg

Hranolky regular  
7X7mm

balení: 4x2,5kg

Hranolky steakové 
9X18mm

balení: 5x2,5kg

krokety 
noisettes
balení: 4x2,5kg

čedarové černé  
Pikantní nugety

balení: 5x1kg

cHiPsy  
se sluPkou
balení: 5x2kg

HaBanero  
sýrové nugety

balení: 5x1kg

mřížky Batátové 
 (sweet crisscuts) 

balení: 5x2kg

kuřecí PoPcorn 5X1kg 
včetně kraBiček

balení: 5x1kg

rosti (HasH Browns  
triangle) 
balení: 10x1kg

ciBulové  
kroužky
balení: 6x1kg

chuŤovky

bramborové přílohy

Hovězí lůj  
ossewit

balení: 4x2,5kg

fritovací olej  
risso longlife

balení: 1x10l

fritovací  
olej řePkový

balení: 1x10l

fritovací  
Palmový tuk

balení: 1x20l

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

VEGE

oBalovaný sýr Hranatý 
100g, balení: 1x5kg

130g, balení: 1x5,2kg

sladké speciality

Registrujte se na www.eisberg.cz

wafle  
Bruselské
balení: 24x90g

šleHačka ve sPreji  
- deBic 35%
balení: 1x700ml

Palačinky  
korPus

balení: 1x5kg

karamelový toPPing  
dulce de lecHe 1,2l

balení: 1x1200g

lívance
balení: 1x4kg

javorový  
siruP

balení: 1x500ml

cHurros
balení: 4x1kg

langoše
balení: 60x100g

BramBorák 200g
balení: 1x4kg

BramBoráčky 50g
balení: 1x900g

hotovky

Máme nový e-shop

V Eisbergu si uvědomujeme, že čas jsou peníze a gastro nikdy nespí.  
Proto jsme přišli s novým e-shopem, díky kterému je objednávání ještě 
rychlejší, snazší a pohodlnější. 

Veškerý náš sortiment najdete s cenou i hodnocením na jednom místě, 
často objednávané zboží uložíte do seznamu Oblíbených položek 
a během pár vteřin odešlete opakovanou objednávku. 

Na počítači i telefonu.
Ať je šest ráno nebo půlnoc, vaše objednávky nedáme k ledu.

Pro registraci nám napište na email eshop@eisberg.cz
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www.eisberg.cz

Piri Piri  
Pikantní omáčka

balení: 1x750ml

guacamole  
diP

balení: 1x500g

tatarská  
omáčka

balení: 1x5kg

gourmet  
kečuP jemný

balení: 6x900g

avokádová  
dřeň

balení: 1x1kg

ketcHuP  
jemný Porce

balení: 50x30g

majonéza 50%  
1000ml

balení: 6x1l

kečuP  
jemný

balení: 1x5kg

tatarská  
omáčka Porce

balení: 50x30g

Hořčice  
klasická 1000ml

balení: 1x1l

Hořčice  
Plnotučná

balení: 1x5kg

tatarská  
omáčka

balení: 100x20g

Burger relisH  
omáčka

balení: 1x800ml

česneková  
omáčka

balení: 1x800ml

Bacon slaninová  
majonézová omáčka

balení: 1x800ml

cHedar cHeese  
dresing

balení: 1x850ml

česnek Pečený  
omáčka

balení: 1x800ml

Hořčicovo-medová  
majonéza
balení: 1x850ml

sriracHa  
omáčka

balení: 1x800ml

BBQ  
omáčka

balení: 1x750ml

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

PaPrika  
Beraní roHy s

balení: 1x4l

fazole  
Pinto celé
balení: 1x560g

fazole  
černé celé
balení: 1x560g

česneková  
Pasta 10% s

balení: 1x4l

křen  
s

balení: 1x4l

okurky  
7 - 9cm s
balení: 1x4l

okurky  
9 - 12cm s
balení: 1x4l

doplňky

OTEVŘENO 24/7
RYCHLÉ OBJEDNÁNÍ
vŠE POHROMADĚ

cHeddar Plátky  
originál
balení: 1x1kg

sýr gouda  
48%

balení: dle váhy

tavené Plátky  
s cHeddarem

balení: 1x1,082

sýr eidam  
30% cz

balení: dle váhy

cHedar  
strouHaný 2kg

balení: 1x2kg

sýr goldi  
45%

balení: dle váhy

sýr monterey jack  
Plátky

balení: 1x1kg

SÝRY

www.eisberg.cz
OBJEDNÁVEJTE NA1
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STREET FOOD CONCEPT

Jídlo už dávno není jen o samotné konzumaci. Všichni hledáme 
nějaký zážitek.Díky konceptu STREET FOOD můžete tento zážitek 

nabídnout svým zákazníkům. Obohatíte svůj jídelní lístek  
o trendy produkty, které uspokojí jejich chuťové pohárky. 
Pohrajte si s různými variantami, kombinujte a sestavte si  

komplexní řešení podle Vašich představ.

www.eisberg.cz

EISBERG, a.s.
Hradčany 1, 666 03 Tišnov

T: +420 549 410 166
E: objednavky@eisberg.cz

GPS: 49° 19‘ 35.07“, 16° 26‘ 40.73“


