
Čerstvé voňavé
kousky

Houskou a rohlíkem
to jenom začíná...

Pekárna

Naše čerstvé kusové pečivo
obohatí Váš stůl…



Jsme rádi, že Vám vždy můžeme nabídnout kvalitní čerstvé pečivo.  
V každém hypermarketu Globus máme vlastní pekárnu, která pracuje celý 
den a čerstvé kusové pečivo i chleby peče vždy podle aktuální potřeby. Naše 
pečivo si můžete často nakoupit ještě teplé, jak to ke správné pekárně patří. 
Do regálů ho totiž doplňujeme několikrát denně přímo z pece.

A zatímco se pečou chleby a pečivo (včetně sladkého), v naší ruční cukrářské 
výrobě se chystají čerstvé dorty a zákusky. Přijďte si vybrat. Dobrou chuť!

Pečeme několikrát denně přímo u nás.

KRÁLOVSKÝ ROHLÍK (65 g)
Ať už si vyberete rohlík hladký, 
slaný nebo makový, určitě ho 
vyzkoušejte k šunkám z našeho 
řeznictví.

RAŽENÁ HOUSKA (45 g) 
A VITAL HOUSKA (45 g)
Ochutnejte a porovnejte: 
Vital houska Globus obsahuje 
vedle pšeničné mouky také  
celozrnnou žitnou mouku.

SÝROVÁ BULKA (45 g) A BULKA 
S DÝŇOVÝM SEMÍNKEM (55g)
Co kousek, to dobrota: 
bulka sypaná sýrem Eidam 
nebo bulka obsahující také 
kukuřičnou mouku a sypaná 
dýňovým semínkem.

MAKOVÁ PLETÝNKA (65 g)
Máte rádi pečivo sypané 
mákem? Pletýnka je opravdu 
ručně pletená a výborně se hodí 
například k nářezovým salámům.

Náš tip: pečivo i chléb 
uchovávejte doma 
nejlépe v textilním 
sáčku, nikoli v igelitu 
nebo mikrotenových 
sáčcích.
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VYZKOUŠEJTE NÁŠ TIP:
TMAVÉ PEČIVO Z PEKÁRNY GLOBUS
A OBLÍBENÉ ČERSTVÉ POMAZÁNKY

Tyto i další pomazánky nakoupíte samozřejmě
v našich hypermarketech v úseku lahůdek.

DALAMÁNEK (55 g) 
A POMAZÁNKA „BUDAPEŠŤ”
Dalamánek z pšeničné a žitné 
mouky je praktický na svačiny 
do práce i do školy.

MYSLIVECKÝ KUS (50 g) 
A TUŇÁKOVÁ POMAZÁNKA
Sezamem sypaný celozrnný 
Myslivecký kus je velmi 
oblíbené tmavé pečivo.

KORNSPITZ (55 g) 
A TOPINKOVÁ POMAZÁNKA
Celozrnný Kornspitz pečeme 
podle chráněné receptury. 
Je výborný také k zeleninovým 
salátům.

PÁRTY VEČKA (250 g)
Celozrnná Párty večka je sypaná 
sezamem, mákem a lněnými semínky. 
Můžete ji podélně nakrájet na 
sendviče a příčně na minichlebíčky.


