
S1 ferm. Sýr krav. pšenice lískový oříšek sezamové sem. mrkev zelený hrách pálivá paprika rozmarýn 
mořský 
okoun 

banan ananas 

 S2 kozí sýr lepek mandle kakaový bob červená řepa zelená fazole černý pepř tymián langusta vodní meloun kiwi 

S3 ovčí sýr pohanka pistácie oliva lilek sója 
hořčičné 
semínko 

bazalka losos jahody pomeranč 

S4 vajíčko proso vlašský ořech sladká paprika cibule okurka vanilka oregano kuře jablko citron 

Pos C špalda rýže 
dýňové 

semínko 
pórek žampion polní rajče skořice chilli vepřové hroznové víno mouka E412 

HSA ječmen sladká kukuřice 
slunečnic. 

Sem. 
brambora brokolice hlávkový salát 

muškátový 
oříšek 

máta peprná krůta meruňka med 

kravské mléko  oves kešu lněné semínko celer, kořen kedlubna kozlíček polní petržel tuňák hovězí nektarinka třtinový cukr 

zkv.ml.prod.k žito burský oříšek mák cuketa červené zelí křen česnek treska pestrá skopové třešeň kvasnice 

S1 riccota quinoa 
jeruzalémský 

artičok 
pastiňák pažitka bílé zelí ledový salát kapr sardinka jelen, daněk hruška 

S2 husí vejce vlčí bob maniok tuřín celer květák římský salát mečoun platýs pštros mango 

S3 křepelčí vejce tapioka amarant dýně mangold, cvikla 
kapusta 

kadeřavá 
salát lollo 

eoso 
hejk pražman zlatý husa papája 

S4 
sýr haloumi 

(k+o) 
svatojanský 

chléb 
makadamový 

oříšek 
špenát bob obecný čekanka listová ančovičky žralok mořský jazyk křepelka broskev 

Pos C mléko vařené arrowroot 
brazilský 

oříšek 
avokádo čočka čekanka pstruh chobotnice telecí zajíc švestka 

B L A N K kefír rosička útlá kaštan chřest fazole če kořen platýs 
treska 

skvrnitá 
kachna srnčí lychee, líčí 

kobylí mléko 
starobylá 
pšenice 

cizrna beraní 
kokosový 

ořech 
artyčok čínské zelí 

hulevník 
(brukv.) 

sleď candát telecí králík bluma 

velbloudí 
mléko 

miliščka 
(mouka) 

sladká 
brambora 

piniový oříšek 
růžičková 
kapusta 

kapusta 
kudrnka 

bilí červená 
ředkev 

treska divoký kanec divočák datle fík 

S1 
rakytník 
řešetlák. 

vojtěška anýz kerblík vodní řeřicha jutové listy krevety 
chňapal 
červený 

granátové 
jablko 

borůvka agáve nektar 

S2 
bambusové 

výhonky 
shitaké koriandr nové koření 

libeček 
lékařský 

šípek z růže humr sinice guma rybíz javorový sirup 

S3 červená řasa hlíva ústřičná karadamon bílý pepř saturejka káva ústřice hřebenatka klikva ostružina aloe vera 

S4 pampeliška liška obecná kmín kořenný jalovec 
meduňka 
lékařská 

černý čaj slávka jedlá  chobotnice grapefruit 
karagenan 

(E407) 
tannin 

Pos C fenykl  hřib smrkový křím římský 
kurkumin 

(E100) 
bobkový list zelený čaj sumec 

medový 
meloun 

mandarinka tragant (E413) 
kys. benzoová 

(E211) 

vaječný bílek vinná réva hřib  hnědý hřebíček kopr majoránka rooibos úhoř rebarbora malina pektin (E440) 
kys. sorbová 

(e200) 

vaj. žloutek kapary japonské chilli šafrán šalvěj divoký česnek heřmánek ďas mořský kdoule brusinka agar (E406) aspergilus niger 

limetka 
proskurník 

jedlý 
habanero chilli 

kandovaná 
citr. kůra 

levandule zázvor kopřiva kanic opuncie angrešt 
xanthan, 
zahušťov 

kandida 
albicans 

 


