
TIP PRO VÁS!

Zmrzliny podobné 

barevnosti neumisťujte 

vedle sebe – zjednodušíte 

zákazníkovi orientaci 

v příchutích. 

188,-
Kč / ks

2,2 l

G tGGastro

520622

Šmoulí
zmrzlina pro děti 
s bílou meringou

520521

Kokos - čokoláda
lahodná kokosová 

zmrzlina s čokoládovým 
toppingem

520532

Pistáciová
výborná smetanová 

zmrzlina s pistáciovou 
příchutí

520586

Maková se švestkami 
skvělá smetanová zmrzlina 

s mákem a švestkovým 
toppingem 

520583 

Pikao
s pravým Pikaem 

520584

Piknik
vynikající smetanová 

zmrzlina s mléčnou příchutí 
a s pravým Piknikem

520610

Karamel
smetanová zmrzlina 
s kousky karamelu

520573

Jogurt – malina
lahodná jogurtová 

zmrzlina s malinovým 
toppingem

520616

Tutti Frutti
oblíbená dětská chuť 

Tutti Frutti

520536

Vlašský ořech
luxusní smetanový krém 

s příchutí a s kousky 
vlašských ořechů

520551

Černá třešeň
výjimečná kombinace 
smetanové zmrzliny 

s čokoládovými šupinkami
a toppingem plným 

černých třešní

Kopečková zmrzlina
2 x 2,2 l

Kokos - 
čokoláda

Pikao Vanilková Tutti Frutti Maracuja Jogurt - malina Citrónová Čokoládová

Mrož jahodovýStracciatellaMalinaPistáciováPiknikVlašský ořech

Rozložení zmrzlin v mrazícím boxu!
Teplota v jednotlivých částech mrazícího boxu ovlivňuje snadnější porcování zmrzlin. 

NOVINKA NOVINKA

NABÍDKA 2018

Zmrzliny 

s větší hustotou 
(např. vlašský 

ořech, vanilkovou 
nebo čokoládovou 

doporučujeme umístit 
do těchto prostor kde je 

nejchladněji.

Zmrzliny 
s vyšším 
obsahem 

vody, 
tj. ovocné 
příchutě 

a sorbety, 
umisťujte 

doprostřed 
výdejníku. 



Atraktivní vzhled zmrzliny prodává!
Přitažlivý vzhled dokáže přesvědčit zákazníka v mnoha případech více než výběr příchutí 

či nízká cena. Naše balení kopečkových zmrzlin jsou již nazdobena z výroby, nicméně 

jejich vzhled lze ještě více zatraktivnit přímo ve Vaší provozovně.  

Dozdobení cukrářskými
doplňky

NAZDOBENÍ 
Z VÝROBY

DOZDOBENÍ 
VE VAŠÍ 
PROVOZOVNĚ

Dozdobení 
ovocem

Dozdobení toppingem 
a oříšky

520525

Jahodová
1 x 4,5 l 

osvěžující jahodový 
krém s kousky jahod

520543

Citrón & limetka
2 x 2,5 l

sorbet s limetkovo-citrónovou 
osvěžující příchutí

520533

Malina
2 x 2,5 l

sorbet s výraznou
chutí malin

520522

Maracuja
2 x 2,5 l

sorbet s exotickou 
chutí maracuji

520593

Černý rybíz
2 x 2,5 l

sorbet s plnou 
a osvěžující chutí 

černého rybízu 

520510 / 520512

Vanilková 
1 x 4,5 l a 2 x 2,2 l

výborná vanilková
zmrzlina s bohatou
vanilkovou příchutí

520515 / 520517

Čokoládová
1 x 4,5 l a 2 x 2,2 l

klasická čokoládová 
zmrzlina s čokoládovými 

šupinkami

520540

Stracciatella
1 x 4,5 l

lahodný smetanový krém 
s čokoládovými šupinkami

520545

Citrónová
1 x 4,5 l

osvěžující smetanový 
krém s citrónovou 

příchutí

Kopečková zmrzlina
1 x 4,5 l a 2 x 2,2 l

Sorbety
2 x 2,5 l

520526

Mrož jahodový
2 x 2,2 l

jahodová zmrzlina 
s výraznou chutí 
čerstvých jahod

272,-
Kč / ks

4,5 l

145,-
Kč / ks

2,2 l

188,-
Kč / ks

2,2 l

188,-
Kč / ks

2,5 l

ATRAKTIVNĚ 

NAZDOBENÁ 

ZMRZLINA 

SE PRODÁVÁ 

SAMA!

NOVINKA
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  Maracuja sorbet PRIMA  Havana Club Añejo Especial  erstvá limetková š áva  Kávový likér

  Maracujový džus  erstvá maracuja  Med
Sladkokyselý drink decentní kávové chuti v harmonické kombinaci s tropickou maracujou

rož PRIMAAños
a

vou 
ilky

  Vanilková zmrzlina PRIMA  Pomeran ový likér Cointreau  Vodka
  erstvé maliny
  Limetková š áva
  Brusinkový džus
  Pomeran ová k ra

Cosmopolitan v malinovém kabát  s vanilkovou zmrzlinou

RASPBERRY & VANILLA COSMOPOLITAN

  Citronový sorbet PRIMA  Smetana
  Mléko
  Kokosový sirup
  Plátky erstvého kokosu  Citronová k ra

Poctivý kokosový shake osv žený citrónovým sorbetem

LEMON & COCONUT SHAKE
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Malinové
Sgroppino

Sorbet Malina, bílé šumivé víno,vodka

Lime SorbetMargarita
Sorbet Citron a limetka, tequila,š áva z limetky,

cukr
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Vanilkové
Frappé
Instantní káva,vanilková zmrzlina,kostky ledu, dekorace

Klasická ledová káva se zmrzlinou a šlehačkou Káva, kostky ledu,zmrzlina dle nabídky,šleha ka,
dekorace
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Ice Cream 
Cocktails
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Koktejlové 
osvěžení
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Kávové 
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Pro naše zákazníky jsme připravili univerzální menu Zmrzlinových pohárů, 

Jednoporcových dezertů (Ice Cream Desserts), Zmrzlinových koktejlů 

(Ice Cream Cocktails), meníčko Koktejlové osvěžení a Kávové osvěžení. 

V nich najdete inspirativní recepty připravené z nejprodávanějších druhů 

zmrzlin.

Zmrzlinové dezerty

528408

Copa Nata
smetanový dezert s vlašskými 
ořechy, karamelem a s kousky 

cukrových mandlí
6 x 190 ml

528401

Coconut
lahodná kokosová zmrzlina

v kokosovém ořechu 
8 x 150 ml

528415

Honey Fantasy
tvarohová zmrzlina s mandlemi 
a medem v keramickém soudku

6 x 150 ml

528419

Forest Fruit
osvěžující tvarohová 

zmrzlina s toppingem 
s příchutí lesních plodů

8 x 180 ml

525055

Tartufo Bianco
vanilkovo-čokoládová zmrzlina 

s vaječným likérem obalená 
v kokosu

10 x 180 ml

525060

Tartufo Nero
čokoládovo-vanilková zmrzlina 
s vaječno-čokoládovým likérem

obalená v kakaovém prášku
10 x 180 ml

528425

Punky
vanilková zmrzlina

12 x 70 ml

528422

Paradiso Silvestre
prémiová zmrzlina z lesních plodů 

plněná pěnou z bílé čokolády 
a zdobená pravým ovocem

8 x 150 ml

528418

Mango & Strawberry
ovocný dezert s mangem zdobený 

jahodovým a lehkým mléčným 
krémem a pečenými pistáciemi

8 x 180 ml

528402

Flan Biscuit
vanilková zmrzlina zdobená 

mandlemi a praženými piniovými 
oříšky zalitá karamelovou polevou

12 x 165 ml

Nabídka pohárových meníček



•  Zadní dvířka boxu otevírejte jen v případě, že servírujete 

zmrzlinu. Jinak je nechávejte zavřená!

•  Mrazící box je potřeba pravidelně čistit a odmrazovat.

•  Neukládejte žádné předměty ani před, 

ani za ventilační systém. Neblokujte chlazení!

.

Výrobce Isa Framec

Model 
Výdejník

Isetta 
4 RS

J 7 
EXTRA

J 9 
EXTRA

šířka (mm) 824 1341 1656

hloubka (mm) 760 723 723

výška (mm) 1176 1224 1224

Mrazící boxy 2018 kopečková zmrzlina

J 7 EXTRA

Doplňky pro výrobu pohárů

549005 

Pohár na zmrzlinu
Prima design, 12 ks

549007 

Pohár na zmrzlinu
Prima design, 6 ks

540020 

Kornout s hygienickým 
návlekem

460 ks 

540003 

Kornout
672 ks 

540017 

Oplatkoví medvídci
320 ks 

540021 

Kornouty 
na zmrzlinu Prima

16 x (12 x 5 g) 

540010 

Kornout cukrářský
207 ks 

540006 

Trojúhelníčky
250 ks

540005 

Trubičky
140 ks 

541183 

Šlehačka 
ve spreji 

Debic 35% 
neslazená, 700 ml

541180 

Šlehačka 
ve spreji 

Debic 26% 
slazená, 700 ml

541055 

Barevné tyčinky
1 x 1 kg

541007

Topping 
čokoládový

Prima
1 kg 

541006

Topping
karamelový

Prima
1 kg

541008 

Topping
jahodový

Prima
1 kg 

541053 

Čokoládová minirýže
1 x 1 kg 

830890

Zmrzlinové kleště 
profi  Ø 50 mm

1 ks

880402 

Šlehačková 
láhev iSi Cream 
Profi  Whip Plus 

1 l

541070 

Mandle plátky
blanšírované, 500 g

541068 

Vlašská jádra
1 kg

541063

Lísková jádra
pražená, sekaná, 500 g 

NOVINKA

TIP PRO VÁS!

Pravidelně kontrolujte 

teplotu v mrazícím boxu. 

Udržíte tak zmrzlinu 

v nejvyšší kvalitě.


