
Cukrárna  
Globus

Pekárna

Tipy pro nákup čerstvých dortů,
zákusků a sladkého pečiva.

Sladké pochutnání z vlastní
výroby Pekárny Globus.

Objednejte si dort nebo zákusky 
na Vaši oslavu.



OVOCNÝ KOŠÍČEK
60 g

ŠTAFETKA
70 g

SEZÓNNÍ ŘEZ
90 g

SEZÓNNÍ ŘEZ
90 g

INDIÁNEK
40 g

OVOCNÝ DORT LESNÍ SMĚS
1800 g

OŘECHOVÝ KOŠÍČEK
60 g

Vážení zákazníci,
po celou otevírací dobu našeho hypermarketu u nás v Pekárně Globus 
můžete nakoupit: 
 čerstvé dorty a oblíbené zákusky z naší ruční cukrářské výroby, 
 jemné sladké pečivo, například koláče, plundry, koblihy 
  a samozřejmě celou řadu druhů chleba a pestrou nabídku světlého  

i tmavého pečiva. 
Vše pečeme a ručně vyrábíme několikrát denně čerstvé a tak můžete na 
nákup přijít kdykoli. 
               Pekárna  

Máte chuť na sladké?      Zkuste čerstvé.

S různými druhy 
sezónního ovoce.

Koblihy s náplní marmeládovou 
nebo nugátovou.



Přijďte si pro zákusky.

KREMROLE
40 g

HARLEKÝN ŘEZ
70 g

KRÉMOVÁ ROLKA
60 g

„Špička” patří mezi oblíbené 
tradiční kousky, ale určitě 
si všimnete, že špička z naší 
cukrárny je o dost větší.
A větší zákusek, to je přece 
větší pochutnání.

ARAŠÍDOVÝ TUNEL
50 g

ŘEZ S PŘÍCHUTÍ PUNČOVOU
100 g

LISTOVÝ ŘEZ S KRÉMEM
S PŘÍCHUTÍ ŽLOUTKU

94 g

Touto značkou označujeme výrobky naší Pekárny Globus,
cukrárenské výroby i našeho řeznictví.
ČERSTVÉ Z NAŠÍ VÝROBY prostě znamená, že čerstvý výrobek
Globusu cestuje z ruční výroby v zázemí každého našeho
hypermarketu do prodeje skutečně jen několik metrů.

ŠPIČKA
85 g

Víte, kdo u nás pečivo, dorty  
a zákusky vyrábí?
V Pekárně Globus i v cukrářské 
dílně jen pár metrů od Vás pracují 
zkušení pekaři, pekařky, cukrářky 
a cukráři. Ano, pracují u nás i mladí 
vyučení cukráři a cukrářky, a tak 
se tradiční sladké řemeslo rozvíjí  
přímo v naší výrobě.

PATŘÍ MEZI  
NEJOBLÍBENĚJŠÍ



Kolik kousků si dnes budete přát?

VĚTRNÍK
100 g

MINI VĚTRNÍK
25 g

VĚNEČEK
40 g

ČOKOLÁDOVÁ ROLÁDA
40 g

VĚTRNÍK S OVOCEM
130 g

ŘEZ S LESNÍM OVOCEM
85 g

GRILIÁŠOVÁ TRUBIČKA S NÁPLNÍ 26 g
GRILIÁŠOVÁ TRUBIČKA S NÁPLNÍ PAŘÍŽ 34 g

TVAROHOVÝ ŘEZ
130 g

Víte, co to je griliáš?
Griliáš je cukrářská hmota, jejímž 
základem jsou nasekané oříšky 
přidané do karamelizovaného 
cukru.

Víte, že:
Všechny naše dorty a zákusky vyrábíme 
několikrát denně čerstvé přímo v zázemí každého 
našeho hypermarketu. V cukrářské dílně je vše 
výhradně ruční práce našich cukrářek a cukrářů: 
od těsta, včetně listového, přes pečení korpusů, 
krémy, až po výrobu a zdobení zákusků i dortů.

MINI VĚNEČEK
25 g

NOVINKA!

PATŘÍ MEZI  
NEJOBLÍBENĚJŠÍ

PATŘÍ MEZI  
NEJOBLÍBENĚJŠÍ

Víte, že: 
Pokud nakupujete dort nebo více zákusků, 
zabalíme Vám je do cukrárenské krabice, 
kterou dostanete od nás zdarma.

Větrník s čokoládovou 
polevou a kousky broskve.



Naše čerstvé dorty jsou z ruční výroby.

DORT KRÉMOVÝ S LÍSKOVÝMI
OŘECHY A ARAŠÍDY

1700 g

DORT OVOCNÝ
LESNÍ SMĚS

1800 g

OVOCNÉ SRDCE
700 g

DORT KUBA
1200 g

DORT SE SEZÓNNÍM OVOCEM
750 g

DORT JARNÍ
1700 g

KRÉMOVÉ SRDCE
550 g

MEZI NEJOBLÍBENĚJŠÍ DORTY 
Z NAŠÍ VÝROBY PATŘÍ DORT 

SCHWARZWALD

Lahodná kombinace 
čokolády a banánu.



Bude Vám chutnat...
DORT FLORIDA

1350 g

DORT SCHWARZWALD
1700 g

DORT S PŘÍCHUTÍ PUNČOVOU
1700 g

DORT SACHER
1700 g

Odkud se vzal „sacher”?
Název tohoto proslulého oblíbeného dortu 
pochází od vídeňského kuchaře Franze  
Sachera, který jej poprvé nabídnul hostům 
již v roce 1832.

Objednejte si dort nebo zákusky
Na zakázku na určený den a hodinu Vám vyrobíme 
čerstvé sladké dobroty. Pro Vaši objednávku můžete 
využít objednávkový lístek na poslední stránce této 
brožurky.

OVOCNÁ MISKA
120 g

KRÉMOVÁ KOSTKA
95 g

BALKÁNSKÝ ŘEZ
80 g

NOVINKA!

NOVINKA!

PATŘÍ MEZI  
NEJOBLÍBENĚJŠÍ

PATŘÍ MEZI  
NEJOBLÍBENĚJŠÍ

Víte, že u nás můžete koupit
jednotlivé kousky dortů?
Ano, v Globusu nemusíte kupovat 
jen celé dorty, ale když máte chuť, 
koupíte si třeba jen jeden kousek 
k Vaší odpolední kávě.

Víte, jak dlouho trvá výroba
dortu, než se dostane
do prodeje?
Dorty vyrábíme ručně po jednotlivých 
kusech. Od začátku práce až 
po vychladnutí a nazdobení to 
trvá přibližně tři hodiny. Pak už si 
ho můžete u nás koupit. Čerstvější 
už ani být nemůže.



Když se řekne koláč…

CROISSANT
S ČOKOLÁDOVOU NÁPLNÍ

80 g

KOLÁČ
S MAKOVOU NÁPLNÍ

50 g

ŠNEK S ARAŠÍDOVOU NÁPLNÍ
80 g

ŘEZ S MERUŇKOU
65 g

ŘEZ S MAKOVOU
A PUDINKOVOU NÁPLNÍ

70 g

UŽ JSTE OCHUTNALI
KRÁLOVSKÉ KOLÁČE 

GLOBUS?

KOLÁČ
S POVIDLOVOU NÁPLNÍ

50 g

KOLÁČ
S TVAROHOVOU NÁPLNÍ

50 g

KRÁLOVSKÝ KOLÁČ
S MÁKEM A PUDINKEM

700 g

KRÁLOVSKÝ KOLÁČ GLOBUS
S MÁKEM TVAROHEM

600 g

Vyzkoušejte:
Chystáte oslavu a chcete samozřejmě 
nabídnout i něco sladkého? Zkuste Vaše 
hosty potěšit nejen dortem nebo zákusky, 
ale doplňte sladké pochutnání i jemným 
sladkým pečivem, například našimi 
plundrami, plněnými koblihami, koláči 
a určitě vyzkoušejte i Královské koláče 
Globus.

Víte, jak u nás v cukrárně  
pracujeme? 
Ruční cukrářská výroba pracuje  
v naší pekárně po celý den  
a příprava na ranní prodej  
probíhá ještě v noci a brzo 
ráno. 



Přivoňte a ochutnejte…

ZÁVIN S MAKOVOU NÁPLNÍ
250 g

PLUNDRA S JABLEČNOU NÁPLNÍ
70 g

BAVORSKÝ VDOLEČEK
45 g

VÁNOČKA S ROZINKAMI A MANDLEMI
380 g

CROISSANT S VANILKOVOU NÁPLNÍ
90 g

PLUNDRA S DŽEMOVOU NÁPLNÍ
70 g

PLUNDRA S MAKOVOU NÁPLNÍ
80 g

LISTOVÁ TAŠTIČKA S NÁPLNÍ
Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ

80 g

OBLÍBENÉ LOUPÁKY,
KOBLIHY A PLUNDRY

Z NAŠÍ PEKÁRNY GLOBUS

Víte, co je pro nás
samozřejmostí?  
Rádi pro Vás vyrábíme v pekárně 
a cukrářské dílně oblíbené dobroty. 
Je samozřejmostí, že naše vlastní 
výroba probíhá za nejpřísnějších 
hygienických podmínek.

Aktuální nabídka se může v jednotlivých hypermarketech Globus lišit. Právo na chyby v sazbě a tisku vyhrazeno.



  

www.globus.cz

Objednejte si u nás čerstvé dorty  
a zákusky z ruční výroby  

cukrářské dílny Pekárny Globus.
Pro objednávku můžete použít tento formulář:

Vážení zákazníci,
můžete využít možnosti naší vlastní výroby dortů a zákusků a objednat  
si sladké dobroty. Již druhý den nebo samozřejmě v jiném termínu podle 
Vaší potřeby si můžete čerstvé výrobky naší ruční cukrářské dílny přijít 
vyzvednout. Určit si můžete i hodinu odběru, kdy si pro sladkosti přijdete. 
A krabici na snadnou přepravu máte od nás zdarma.


