
Název zboží EAN kód Objem/Hmotnost Alergeny

[ml/g]

Carte d'Or 5,5l Tornado
                (Cukrová vata)

8714100588482 5500 / 2700
mléko a výrobky z něj

Carte d'Or Sorbet Mango 5,5l 8714100564219 5500 / 3575
může obsahovat mléko

Carte d´Or Stracciatella 5,5l 8000920992319 5500 / 2820
mléko a výrobky z něj

Carte d´Or Jahoda 5,5l 8000920992258 5500 / 3170
mléko a výrobky z něj

Carte d´Or Jogurt lesní ovoce 5,5l 8000920712689 5500 / 3170
mléko a výrobky z něj

Carte d´Or Čokoláda 5,5l 8000920925584 5500 / 2780
mléko a výrobky z něj                        
může obsahovat ořechy, arašídy a sóju

Carte d´Or Vanilka 5.5l 8000920925591 5500 / 2750 
mléko a výrobky z něj

Carte d´Or Pistácie 2,8l 8000920925515 2800 / 1470
mléko a výrobky z něj, pistácie
může obsahovat jiné ořechy a arašídy

Carte d´Or Punč 2,8l 8000920925522 2800 / 1600
mléko a výrobky z něj

Carte d´Or Tutti frutti 2,8l 8000920924501 2800 / 1470
mléko a výrobky z něj

Carte d´Or Vlašský ořech 2,8l 8000920925560 2800 / 1460
mléko a výrobky z něj, vlašské ořechy
může obsahovat jiné ořechy

Mražené krémy Gelateria Carte d' Or- seznam alergenů sezóna 2019                                                                                                             platnost do 1.5.2020 (sledujte případné aktualizace)

Dle platné legislativy jsou výrobci povinni deklarovat složení výrobků, včetně specifikace druhu alergenních složek, je tedy nutné pozorně sledovat složení výrobků na obalu. Při 

servírování zmrzliny musí být obsluha obeznámena se složením jednotlivých výrobků, musí sledovat aktuální složení na obalu a musí zamezit kontaminaci jednotlivých druhů zmrzlin 

jiným druhem a to z pohledu alergenních složek jako např. ořechy, pšenice, vejce, sója, mléko.

NUTNO ČÍST aktuální složení na obalu!

Carte d´Or  zmrzlina 



Carte d´Or Caffè Latte 2,8l 8000920965696 2800 / 1550
mléko a výrobky z něj, pšeničná vláknina 
(lepek)

Carte d´Or Sorbet pomeranč 2,8l             
Bez lepku

8000920965818 2800 / 2100
mléko a výrobky z něj (mléčné bílkoviny)

Carte d´Or Sorbet jahoda 2,8l                 
 Bez lepku

8000920965795 2800 / 2100
mléko a výrobky z něj (mléčné bílkoviny)

Carte d´Or Sorbet černý rybíz 2,8l       
Bez lepku

8000920925355 2800 / 1560
mléko a výrobky z něj (mléčné bílkoviny)

Carte d´Or Sorbet citrón 2,8l                      
Bez lepku

8000920924914 2800 / 1740
mléko a výrobky z něj (mléčné bílkoviny)

Carte d´Or Kokosový sen 2,8l 8000920925348 2800 / 1540
mléko a výrobky z něj
může obsahovat sóju

Carte d´Or Skořice 2,8l 8000920925362 2800 / 1450
mléko a výrobky z něj
může obsahovat sóju a ořechy

Carte d´Or Karamel 2,8l 8000920925553 2800 / 1500
mléko a výrobky z něj
může obsahovat vejce, sóju a ořechy

Carte d´Or Tiramisù 5,5l 8000920915516 5500 / 3000
pšeničná mouka, vejce, mléko a výrobky z 
něj
může obsahovat sóju a ořechy

Carte d´Or Makronka 5,5l 8000920754146 5500 / 2950
vejce, mléko a výrobky z něj, mandle
může obsahovat sóju

Carte d´Or Sorbet Višeň 2,4l 8712566357673 2400 / 1560
mléko a výrobky z něj (mléčné bílkoviny)

Carte d´Or Sorbet Hruška 2,4l 8712566359745 2400 / 1560
mléko a výrobky z něj (mléčné bílkoviny)

Carte d´Or Sorbet Maracuja 2,4l 8712566359523 2400 / 1560
mléko a výrobky z něj (mléčné bílkoviny)

Carte d´Or Mint & Chocolate 5,5l 8000920833582 5500 / 2800
mléko a výrobky z něj

Carte d´Or Banán 5,5l
Bez lepku

8000920836194 5500 / 2750
pšeničná vláknina1, mléko a výrobky z něj 
1vhodné pro výrobky bez lepku



Carte d´Or Višňový polibek 5,5l
                 (Spagnola) 8000920915202 5500 / 2950

pšeničná vláknina, vejce, mléko a výrobky z 
něj

Carte d´Or Sacher 5,5l
8714100871942 5500 / 2990

mléko a výrobky z něj, pšeničná mouka, 
vejce, lískové ořechy
může obsahovat jiné ořechy

Carte d'OR Sorbet Malina 2,4l 8712566358946 2400 / 1560
mléko a výrobky z něj (mléčné bílkoviny)
může obsahovat ořechy, vejce, sóju a 

Carte d'OR Sorbet Meruňka 2,4l 8712566356690 2400 / 1560
mléko a výrobky z něj (mléčné bílkoviny)
může obsahovat ořechy, vejce, sóju a 

pšenici

Carte d'OR Slaný karamel  2,4l 8712566357451 2400 / 1200
mléko a výrobky z něj
může obsahovat sóju, ořechy, vejce a 

pšeniciCarte D'or BANÁN A CUKROVÁ VATA 5,5l
(Mimoni) 

8711327333062 5500 / 2700
mléko a výrobky z něj, pšeničná vláknina
může obsahovat vejce, sóju a ořechy

Carte d'OR Kaštanový Mont Blanc 5,5l 8711327336612 5500 / 2860
mléko a výrobky z něj, vejce
může obsahovat sóju a ořechy

Míša protein 2,4l
Bez lepku

8590046995436 2400 / 1466
mléko a výrobky z něj

Míša  zmrzlina 


