
Naše nabídka 

 

Cheesecake 

Tradiční americká 

receptura - sušenkový 

základ, náplň 

z krémového 

smetanového sýra 

Philadelphia a vrstva 

zakysané smetany na 

povrchu. 

1 dort / 12 - 14 ks, 26cm 

průměr, váha - 1900g, 

trvanlivost 3 dny 

Cena: 590,- Kč / 49,- 

Kč  

   

 

  

Mrkvový dort 

Tento vláčný dort s 

mrkví, vlašskými 

ořechy, skořicí a dalším 

kořením vás překvapí 

svou jemně výraznou a 

jedinečnou chutí. Korpus 

je spojen krémem ze 

smetanového sýra 

Philadelphia. Dort je 

zdoben bílou 

čokoládovou polevou a 

mrkvičkami z marcipánu 

1 dort / 12 - 14 ks, 26 cm 

průměr, váha 2400 g, 

trvanlivost 3 dny        

Cena: 590,- Kč / 49,- 

http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20100928135144_cheesecake-1.JPG
http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20100928140010_mrkvov-dort-1.jpg


Kč 

 

Cheesecake s 

ovocem 

Vanilkový cheesecake s 

několika 

možnostmi ovocných 

polev. 

Výběr: maliny, borůvky, 

ostružiny, lesní směs. 

1 dort / 12 - 14 ks, 26 cm 

průměr, váha 2100 g , 

trvanlivost 3 dny 

Cena: 630,- Kč / 55,- 

 

Cheesecake s 

mákem a 

borůvkami 

Klasický vanilkový 

cheesecake je obohacen 

mákem a borůvkami. 

Spojení těchto 

dvou ingrediencí dodává 

dortu originální a 

lahodnou chuť. 

1 dort / 12 - 14 ks, 26 cm 

průměr, váha 2100 g, 

trvanlivost 3 dny 

Cena: 630,- Kč / 55,- 

Kč 

http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20100915234011_cheesecake.JPG
http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20100915234229_cheesecake-mak-a-boruvky.JPG


 

 

Kahlúa 

cheesecake 

(kávový likér) 

Amaretto 

cheesecake 

Cheesecaky se 

sezóním ovocem 

či kořením 

Nabízíme také další 

příchutě 

1 dort / 12 - 14 ks, 26 cm 

průměr, váha 2100 g, 

trvanlivost 3 dny 

Cena: 610,- Kč / 55,- 

Kč 

 

Banánovo-

rumový dort 

Korpus s čerstvými 

banány a rumem. Dort je 

naplněný čokoládovým 

krémem a politý tmavou 

čokoládovou polevou. 

1 dort / 12 - 14 ks, 26 cm 

průměr, váha 2200 g, 

trvanlivost 3 dny 

Cena: 590,- Kč / 49,- 

Kč 

http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20110117171113_oko-mandarinka-cheesecake.JPG
http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20110126202439_kvov-cheesecake.JPG
http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20110117162233_banana-rum-cake.JPG


 

Čokoládový dort 

s karamelovou 

náplní 

Tmavý čokoládový 

korpus  naplněný 

karamelovým krémem a 

zdobený tmavou 

čokoládovou polevou. 

1 dort / 12 - 14 ks, 26 cm 

průměr, váha 2200 g , 

trvanlivost  3 dny 

Cena: 590,- Kč / 49,- 

Kč 

 

Čokoládový dort 

s ořechovým 

krémem 

Čokoládový korpus 

naplněný ořechovým 

máslovým krémem  a 

politý mléčnou 

čokoládovou polevou. 

1 dort / 12 - 14 ks, 26 cm 

průměr, váha 2100 g, 

trvanlivost 3 dny 

Cena: 590,- Kč / 49,- 

Kč 

http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20110119002955_oko-karamel.JPG
http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20110126202436_oko-oechov.JPG


 

Red Velvet 

Vláčný  dort s troškou 

kakaa, plněný 

nadýchaným krémem 

z Mascarpone, 

dekorovaný kokosem. 

Další tradiční americká 

receptura. 

  

1 dort / 12 - 14 ks, 26 cm 

průměr, váha 1800 g , 

trvanlivost  3 dny 

Cena: 590,- Kč / 49,- Kč 

  

 

Schwarzwald 

Tradiční šlehačkový 

dort. Lehký kakaový 

korpus je plněný 

šlehačkovým krémem a 

nakládanými višněmi. 

Skvělá kombinace sladké 

a kyselé chuti. 

  

1 dort / 12 ks, 26 cm 

průměr, váha 1800 g , 

trvanlivost  3 dny 

Cena: 590,- Kč / 55,- Kč 

 

Koláče, páje a záviny 



  

Jablečný závin 

Závin je z našeho 

domácího taženého 

těsta. Naplněn je kousky 

jablek, rozinkami 

a vlašskými ořechy. 

1 závin / 6 ks, 

trvanlivost 3 dny 

Cena: 160,- Kč 

  

Ovocný koláč 

Koláč z jogurtového 

těsta se sezonním 

ovocem. Posypaný je 

skořicovou drobenkou. 

Ovoce dle sezóny: 

švestky, meruňky, 

třešně, jahody 

1 koláč/ 10-12 ks, 26 cm 

průměr, trvanlivost 3 

dny        

Cena: 240,- Kč 

 

Limetkový páj 

Sušenková krusta 

naplněná jemnou 

limetkovou pěnou. 

Lahodná lehce 

kyselá chuť tohoto páje 

je ještě zvýrazněna 

nastrouhanou 

limetkovou kůrou. 

1 páj/ 10-12 ks, 

trvanlivost 3 dny 

http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20100927135655_strudel-3.JPG
http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20100927135836_P4092323.JPG
http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20110323222438_key-lime-pie.JPG


Cena: 460,- Kč 

 

Jablečný páj 

Jablečný páj neboli 

apple pie patří také 

k tradičním receptům ze 

Spojených států. Podává 

se studený nebo také 

teplý s vanilkovu 

zmrzlinou. 

1 páj/ 10-12 ks, 26 cm 

průměr, trvanlivost 3 

dny 

Cena: 360,- Kč 

 

Mini jablečný 
páj 

Individuální varianta 

jablečného páje. 

1 ks, trvanlivost  3 dny 

Cena: 50,- Kč 

 

Domácí koláčky 

Koláčky z kynutého těsta 

se čtyřmi druhy náplní: 

mák, povidla, tvaroh, 

jablka. 

1 kg,  trvanlivost 2 dny 

Cena: 320,- Kč 

http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20101130235953_jablen-pj.JPG
http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20100927213156_mini-apple-pie-1.jpg
http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20100927135627_kolacky.JPG


 

Banánový chléb 

Tento sladký a vláčný 

chléb (neboli bábovka) s 

kousky banánů patří 

mezi americkou klasiku. 

1 chléb/ 10-12 ks, 

trvanlivost 3 dny 

Cena: 200,- Kč 

  

Čokoládová 
roláda s 
kokosem 

Tmavé piškotové těsto a 

vanilkový krém s 

kokosem tvoří lahodnou 

kombinaci ke každé 

příležitosti. 

1 roláda/ 10-12 ks, 

trvanlivost 3 dny 

Cena: 240,- Kč 

 

Košíčky s 
ovocem 

Košíčky z lineckého těsta 

jsou naplněné 

vanilkovým pudinkovým 

krémem. Dozdobené 

jsou čerstvým ovocem a 

želatinou. 

1 ks, trvanlivost 2 dny 

Cena: 50,- Kč 

 

Muffiny, brownies a ostatní drobné pečivo 

http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20101130235953_banana-bread.JPG
http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20100927141403_rolda-2.jpg
http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20100927213050_ovocn-koky-2.jpg


 

  

Sladké muffiny 

Druhy sladkých muffinů: 

mrkvové, banánové, 

makové, ovesné s jablky, 

čokoládové. 

1 ks, trvanlivost 2 dny 

Cena: 25,- Kč 

 

  

Čokoládové 

brownies       

Máte rádi čokoládu? Pak 

právě pro vás nabízíme 

moučník výrazné 

čokoládové chuti opět 

pocházející ze zámoří. 

Brownies je možno 

objednat s přidáním 

vlašských ořechů. 

  

1 ks, trvanlivost 3 dny 

Cena: 30,- Kč 

  

Čokoládové 

cookies 

Velké sušenky - placičky s 

kousky čokolády. 

1 ks, trvanlivost 5 dní 

Cena: 17,- Kč 

   
  

Ovesné cookies s 

http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20100927154827_muffiny.JPG
http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20110117162234_brownies-2.JPG
http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20100927161813_galleton.JPG


  

rozinkami 

Velké sušenky - placičky s 

ovesnými vločkami a 

rozinkami. 

1 ks, trvanlivost 5 dní       

Cena: 17,-Kč 

 

 

Mini 
cheesecake 

Mini provedení 

našeho 

cheesecake. 

Několik příchutí 

na výběr. 

1 ks / 55 g, 

trvanlivost 3 dny 

Cena: 30,- Kč 

  

Minidezert 
mrkvový 

http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20100927162117_galletas-integrales-con-avenayogurt-y-pasas.JPG
http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20110221210357_mini-cheesecakes.JPG
http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20110323214543_mini-carrot-2.JPG


 

Mini 
košíček s 
ovocem 

 

Mini 
brownies 

 

Slané výrobky 

  

 

Quiche 

Quiche je slaný koláč, který má 

původ z francouzské kuchyně. 

Naše varianta je ze slaného 

křehkého těsta. Náplň tvoří 

smetana, špenát, slanina, niva 

a eidam. 

1 quiche / 10-12 ks, 26 cm 

průměr, váha 1550 g, 

trvanlivost 3 dny 

Cena: 380,- Kč 

http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20110323214545_mini-kosicek.JPG
http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20110323214542_mini-brownie.JPG
http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20100927141011_quiche-1.JPG


  

Mini quiche 

Individuální varianta quiche se 

smetanou, rajčaty,hermelínem, 

bazalkou a olivami. 

1 ks, trvanlivost 3 dny 

Cena: 55,- Kč 

 

Cheesecake s 
bazalkou, 

parmezánem a 
sušenými rajčaty 

Slaná varianta cheesecake. 

Základní vrstvu tvoří slané 

krekry. Náplň je z krémového 

sýra Philadelphia. Origínální 

chuť dodává spojení sušených 

rajčat, bazalky a parmezánu. 

1 cheesecake / 12 ks, 26 cm 

průměr, trvanlivost 3 dny 

Cena: 520,- Kč 

 

  

Slané muffiny 

Druhy slaných muffinů: 

sýrové se 

špenátem, bazalkovo-

rajčatové, cibulové se 

slaninou. 

  

1 ks, trvanlivost 1 

den        

http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20101126233341_mini-quiche.JPG
http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20110124185353_slan-cheese.JPG
http://www.sweetlife.cz/_data/sweetlife.cz/obrazky/20101022001148_slan-muffiny.JPG


Cena: 30,- Kč 

 
 


