
KOLÁČE, DORTY, GRANOLA



Tvrohový koláč s ovocem  
a drobenkou  
(rozměr: 30 cm)
meruňky nebo borůvky 
Křehký koláč s tvarohovou náplní a ovo-
cem zasypaný vrstvou lahodné drobenky.
Složení: Pšen. mouka, cukr, máslo, rostlin-
ný tuk, vanilka, vejce, prášek do pečiva
Náplň (60%): tvaroh (mléko), cukr, vejce,
kukuřičný škrob, vanilka, sůl,citron, meruňky 
Alergeny: 1, 3, 7
Hmotnost: 2100g

Tvarohový koláč s ovocem  
v agaru 
(rozměr: 30 cm)  
Křehký koláč s tvarohovou náplní a ovocem 
v agaru.
jahody/maliny, lesní směs, borůvky
Složení: Pšen. mouka, cukr, máslo, rostlinný 
tuk, vanilka, vejce, prášek do pečiva
Náplň (60%): tvaroh (mléko), cukr, vejce,
kukuřičný škrob, vanilka, sůl,citron, jahody/
maliny, lesní směs, borůvky 
Alergeny: 1, 3, 7       Hmotnost: 2200g

Ořechový koláč  
(rozměr: 30 cm)  
Koláč z křehkého těsta s ořechovou náplní. 
Složení: Pšen. mouka, cukr, máslo, vanilka, 
prášek do pečiva
Náplň: vlašský ořech, pekanový ořech, 
máslo, cukr, vejce, med, mléko, skořice, sůl
Alergeny: 1, 3, 7, 8 
Hmotnost: 1200g

KOLÁČ  Z  FORMY 
(trvanlivost 72 hodin)



Koláč Mascarpone s mákem 
a švestkami  
(rozměr: 30 cm)

Křehký koláč s mascarone tvarohovo-makovou  
náplňí, švestkami a skořicovou drobenkou
Složení: pšeničná mouka, cukr, máslo, vejce
Náplň (60%): tvaroh (mléko), mascar-
pone, mák, cukr, vejce,, vanilin, citron, 
švestky, škořice
Alergeny: 1, 3, 7   Hmotnost: 2100g

Strouhaný kakaový  
s tvarohem  
(rozměr: 28 cm)
Složení: Pšen. mouka, cukr, rostlinný tuk,  
vejce, kakao, vanilka, kůra z bio citronu, 
prášek do pečiva, rozinky
Náplň (60%): tvaroh (mléko), mléko, cukr, vej-
ce, kukuřičný škrob, šťáva a kůra z bio citronu
Alergeny: 1, 3, 7   Hmotnost: 1700g

Hraběnčin  
(rozměr: 28 cm)

Křehké těsto s jablky schovanými pod sněho-
vou přikrývkou a vrstvou strouhaného těsta
Složení: Pšen. mouka, cukr, rostlinný tuk, 
vanilka, žloutky,  prášek do pečiva 
Náplň (60%): jablka, cukr, vejce, rozinky, 
kukuřičný škrob, šťáva a kůra z bio citronu, 
vinný ocet,  vanilka, sůl, strouhanka
Alergeny: 1, 3, 7   Hmotnost: 1100g

Mascarpone koláč  
s jahodovým pyré
(rozměr: 30 cm)  
Složení: pšeničná mouka, cukr, máslo,  vejce
Náplň (60%): mascarpone, tvaroh (mlé-
ko), kondenzované mléko, cukr, vejce, 
vanilin, citronový olej
Poleva: jahody, cukr, želatina
Alergeny: 1, 3, 7   Hmotnost: 2100g

Mandlový s hruškami  
(rozměr: 30 cm)

Křehké máslové těsto, šťavnaté hrušky 
vařené v karamelu s vláčnou mandlovou 
náplní
Složení: Pšen. mouka, cukr, máslo, vejce
Náplň (60%): máslo, mandle, vejce, cukr, 
vanilka, hrušky, plátky mandlí
Alergeny: 1, 3, 7, 8   Hmotnost: 1150g

Tvaroh/čokoláda/pomeranč
(rozměr: 30 cm)  

Křehký koláč se smetanovým tvarohem, 
čokoládou a kandovanými pomeranči
Složení: pšen. mouka, cukr, máslo, kakao, vejce
Náplň (60%): tvaroh (mléko), smetana, 
cukr, vejce, vanilin, pomerančový olej
Poleva: čokoláda, smetana, kandovaný 
pomeranč
Alergeny: 1, 3, 7   Hmotnost: 2100g



Zdravé potěšení s proteinem  
(rozměr: 30 cm)
Vynikající koláč bez cukru
Složení: špaldová mouka hladká, špaldová 
mouka celozrnná, mandlová mouka,  
kokos, slunečnicové semínko, protein, 
máslo, xylitol, vejce 
Náplň (60%): tvaroh, xylitol, jahody, jablka 
Alergeny: 1, 3, 7, 8 
Hmotnost: 1400g

Frgál    (rozměr: 30 cm)
Tradiční moravská variace na klasické kynuté 
koláče. Tenké těsto,  různá náplň,  křehká 
drobenka a lehká rumová příchuť
tvarohový s borůvkami, tvarohový,  
makový, 
minimální počet při objednávce: 2 ks
Složení: Pšen. mouka, cukr, olej, mléko, 
vejce, droždí, citronová kůra, sůl 
Náplň (40%): tvaroh (mléko), vejce, cukr, 
vanilka, citronová kůra, borůvky 
Drobenka: pšen. mouka, cukr, vanilka, máslo,  
citronová kůra. Poleva: máslo, rum
Trvanlivost: 48 hodin
Alergeny: 1, 3, 7, makový +8
Hmotnost: 1000g (tvaroh), 850g (mák)

Čokodrobenkový koláč  
s tvarohem a lesním ovocem
(rozměr: 28 cm) 
Koláč z čoko-kokosové drobenky s tvarohem 
a svěžím lesním ovocem
Složení: Pšen. mouka, cukr, máslo, kakao, 
kokos, vejce, vanilka, prášek do pečiva,skořice 
Náplň (60%): tvaroh (mléko), zakysaná 
smetana, cukr, kukuřičný škrob, vanilka, 
sůl, lesní směs ovoce
Alergeny: 1, 3, 7, 8      
Hmotnost: 1800g



KOLÁČ  DO RUKY 
(trvanlivost 48 hodin)

Pražský koláč  
Nadýchané kynuté těsto plněné nehoráz-
ným množstvím vanilkového krému  
a navrch skořicová drobenka.
Minimální odběr při objednávce 6 ks
Složení: Pšen. mouka, cukr, mléko,  
majonéza, vejce,vanilka, droždí
Náplň: mléko, vanilkový puding, máslo, 
cukr, smetana
Alergeny: 1, 3, 7
Hmotnost: 180g

Dvojctihodný koláč  
Tradiční moravský koláč. Vláčný kynutý 
koláč, který uvnitř skrývá tvaroh. Jahody, 
borůvky či povidla koláč skvěle oživý. 
Minimální odběr při objednávce 10 ks
Složení: Těsto: pšen. mouka, cukr, mléko, 
droždí, vanilka, vejce, máslo, sůl
Náplň (45%): tvaroh, máslo, cukr, žloutky, 
pudingový prášek
Drobenka: máslo, pšen. mouka, cukr,   
jahody, borůvky či povidla
Alergeny: 1, 3, 7    
Hmotnost: 200g

Tartaletka ovocná  
Křehké jednoporcové koláčky s vanilko-
výmkrémem jahodami nebo malinami.
rozměr: 10 cm
Složení: pšen. mouka, cukr, máslo, vejce
Náplň: mléko, vanilkový puding máslo, 
cukr, agar, jahody, maliny
Alergeny: 1, 3, 7
Hmotnost: 180g



Český koláček  

Mekoučký, nadýchný, voní vanilkou  
a citronovou kůrou, rozplývá se na jazyku
Minimální odběr  6 ks od druhu
Složení: Pšen. mouka, cukr, máslo, mléko, 
droždí, vejce, sůl
Náplň: tvaroh, vejce, cuk, mák, mléko, 
švestková povidla, citronová kůra, vanilka
Alergeny: 1, 3, 7
Hmotnost: 100g

Datlový muffin s hruškou  
a vlašskými ořechy  
Datlový muffin s datlemi, hruškou  
a vlašskými ořechy – vegan
Minimální odběr při objednávce 10 ks
Složení: Pšen. mouka, datle,  prášek  
do pečiva, jedlá soda, cukr, třtinový  
cukr, rostlinný olej, lněné semínko,  
hrušky, vlašský ořech
Alergeny: 1, 8      
Hmotnost: 125g

Čokoládový muffin 
ze špaldové mouky  
Minimální odběr při objednávce 10 ks
Složení: Pšen. mouka, špaldová mouka, 
kakao, prášek do pečiva, jedlá soda, cukr, 
třtinový cukr, rostlinný olej, čokoláda,  
vejce, jogurt, mléko, vanilka
Alergeny: 1, 3, 7       
Hmotnost: 125g



DORT 
(trvanlivost 4 dny)

Cheesecake s lemon curd 
(rozměr: 22 cm)  
Americký dort s náplní z krémového sýra.
Složení: Pšen. mouka, cukr, máslo  
Náplň (80%): smetanový sýr (mléko),  
tvaroh (mléko), zakysaná smetana (mléko), 
cukr, vejce, šťáva a kůra z citronu, vanilkový  
extrakt, vanilka
Alergeny: 1, 3, 7    
Hmotnost: 1150g

Medovo-ořechový dort  
(rozměr: 25 cm)  
medový korpus s máslovým krémem  
a ořechy
Složení: Pšeničná mouka, cukr, máslo,  
vejce, soda, mléko, kukuřičný škrob,  
med, vlašský ořech
Alergeny: 1, 3, 7, 8
Hmotnost: 1700g

Mrkvový dort s cheesecake  
(rozměr: 25 cm)  
Složení: Pšen. mouka, olej, cukr, mrkev, 
vejce, sůl, skořice, vlašské ořechy, kypřicí 
prášek
Náplň (25%): cukr, vanilka, smetanový sýr 
(mléko), tvaroh (mléko), máslo, citronová
šťáva, pomerančová kůra
Alergeny: 1, 3, 7, 8
Hmotnost: 1700g



Mrkvičkový  
(rozměr: 25 cm)  
Vláčný dort z mrkve, vlašských ořechů  
s vůní skořice se snoubí s krémovou náplňí
Složení: pšeničná mouka, cukr, mrkev, vejce,  
vlašské ořechy, olej, soda jedlá, skořice
Náplň (20%): tvaroh, smetanový sýr,  
máslo, cukr, pomerančový olej, mrkvičky  
z marcipánu
Zdobení: čokoláda
Alergeny: 1, 3, 7, 8
Hmotnost: 2000g

Piškotový dort s mascarpone 
a jahodami nebo malinami  
(rozměr: 25 cm)
Náš nejoblíbenější dort. Spojení nadýcha-
ného piškotu a lehkého krému z mascar-
pone a šlehačky skvěle doplní jahody.
Složení: vejce, pšen. mouka, cukr, olej, 
prášek do pečiva
Náplň: šlehačka (mléko), mascarpone 
(mléko), cukr, vanilka, jahody
Alergeny: 1, 3, 7     
Hmotnost: 1500g

Čokoládový dort s mascarpone
(rozměr: 25 cm)
Čokoládový korpus s lehkým krémem z mascarpone a smetany, politý čokoládovou 
ganache. Posyp z pistácií.
Složení: pšenicná mouka, čokoláda, máslo, cukr, vejce, kakao, podmáslí, soda jedlá
Náplň: mascarpone, smetana, cukr
Alergeny: 1, 3, 7, 8    
Hmotnost: 2000g

Piškotový dort s tvarohovým 
krémem a broskví  
(rozměr: 25 cm)
Lehký nadýchaný piškot s tvarohovým 
krémem, ochucený citronovým olejem  
a broskví. Božská kombinace.
Složení: vejce, pšen. mouka, cukr, olej, 
prášek do pečiva
Náplň: šlehačka (mléko),
tvaroh (mléko),pomazánkové máslo, cukr, 
vanilka, broskve kompotované
Alergeny: 1, 3, 7     
Hmotnost: 1750g



GRANOLA
(trvanlivost 6 týdnů)

Směs zapečených ovesných vloček, sušeného ovoce, ořechů, semínek, medu a javorového sirupu ve čtyřech variantách.

Ořechová
Složení: ovesné vločky, 
slunečnicové semínko,lněné 
semínko, chia semínko, med, 
javorový sirup, slunečnicový 
olej, mandle, lískový a pekano-
vý ořech, kokos, skořice, sůl, 
vanilka 
Alergeny: 1,8 
Hmotnost: 500g

Fíková
Složení: ovesné vločky,  
slunečnicové semínko,  
lněné semínko, chia semínko,  
dýňové semínko, med,  
javorový sirup, slunečnicový 
olej, fíky, skořice, sůl,  
vanilka 
Alergeny: 1 
Hmotnost: 500g

Čokoládová
Složení: ovesné vločky, 
slunečnicové semínko, lněné 
semínko, chia semínko, med, 
javorový sirup, slunečnicový 
olej, mandle, čokoláda,  
kakao, kukuřičné lupínky,  
skořice, sůl, vanilka
Alergeny: 1,8
Hmotnost: 500g

Jahodová s brusinkami
Složení: ovesné vločky,  
slunečnicové semínko, lněné 
semínko, chia semínko, med, 
javorový sirup, slunečnicový 
olej, brusinky sušené, jahody  
lyofilizované, skořice, sůl, 
vanilka
Alergeny: 1
Hmotnost: 500g



SUŠENKY
(trvanlivost 14 dní) 

Čokoládové cookies  
s pekanovými ořechy  
(80g)  
Minimální odběr při objednávce 10 ks
Složení: Pšen. mouka, chlebová pšeničná 
mouka, máslo, cukr, třtinový cukr, vejce, 
čokoláda, prášek do pečiva, jedlá soda, 
pekanový ořech, sůl
Alergeny: 1, 3, 7, 8
Hmotnost: 80g

Perníček  
medový perníček do ruky

Minimální odběr při objednávce 10 ks
Složení: Pšen. mouka, cukr, máslo, vejce, 
soda, mléko, med, skořice, koření do per-
níku, cukrový posyp
Alergeny: 1, 3, 7
Hmotnost: 80g

Linecké panenky  
s marcipánem  
(80g) 
Minimální odběr při objednávce 10 ks
Složení: Pšen. mouka, máslo, vejce, cukr, 
vanilka, sůl, marcipán
Alergeny: 1, 3, 7, 8
Hmotnost: 80g



SLANÝ KOLÁČ
(trvanlivost 72 hodin)

Quiche  
(rozměr: 30 cm)
Křehké těsto s náplní smetany, 
sýra a vajec.
Klasickou pšeničnou mouku  
můžeme nahradit i špaldovou 
Složení: Pšeničná mouka, máslo, 
vejce, sůl
Náplň: smetana, vejce, gouda,  
sůl, pepř
Alergeny: 1, 3, 7
- lotrinský
Složení: anglická slanina a cibule
Hmotnost: 1250g
- špenát/niva
Složení: špenát, niva
Hmotnost: 1250g

- špenát/losos
Složení: špenát, losos
Hmotnost: 1250g
- 4 druhy sýra
Složení: mozarella, hermelín, niva
Hmotnost: 1300g
- kozí sýr/ sušená rajčata
Složení: kozí sýr, sušená rajčata
Hmotnost: 1150g
- sušená rajčata, hermelín,  
černé olivy
Složení: sušená rajčata, hermelín, 
olivy
- grilovaný lilek, pekan
Složení: lilek, pekanový ořech
- hrášek, šunka
Složení: hrášek, vepřová šunka



DORTY Z BEZLEPKOVÉ MOUKY*
(trvanlivost 4 dny)

Makovo – čokoládový dort  
s povidly a čokoládovou  
ganache  
(rozměr: 25 cm)
Nejlepší bezlepkový dort na světě.
Složení: mletý mák, mandle, čokoláda, 
máslo, vejce, povidla, čokoláda, smetana
Alergeny: 3, 7, 8
Hmotnost: 1250g

Míša 
(rozměr: 25 cm)  
kakaový korpus, tvarohový krém,  
čokoládová poleva
Složení: Bezlepková mouka, cukr, máslo, 
olej, prášek do pečiva,  vejce, kakao,  
tvaroh, čokoláda, mléko
Alergeny: 3, 7 
Hmotnost: 1200g

Bezé dort z lískových oříšků 
s mascarpone krémem  
(rozměr: 25 cm)  
Sladký, křehký a nadýchaný
Složení: bílek, cukr, lískové ořechy, kukuřič-
ný škrob, hořká čokoláda
Náplň: mascarpone, smetana, hořká čoko-
láda, cukr
Trvanlivost: 24 hodin
Alergeny: 3, 7, 8
Hmotnost: 1100g



Slaný karamel/mascarpone/
piškot  
(rozměr: 25 cm)  
Jemný korpus z bezlepkové mouky, s lehkým 
krémeme z mascarpone doplní slaný karamel
Složení: bezlepková mouka, vejce, cukr, 
olej, prášek do pečiva
Náplň: mascarpone, smetana, smetanový 
sýr, cukr, máslo
Ozdoba: pekanové ořechy, kand. pomeranč
Alergeny: 3, 7, 8    Hmotnost: 1500g
*karamel lze nahradit ovocem

Čokoládový dort  
s řeckým jogurtem  
(rozměr: 25 cm)
Kakaový piškot s čokoládovou mousse 
s jogurtem.
Složení: Bezlepková mouka, cukr, olej,  
vejce, prášek do pečiva, kakao
Náplň: Řecký jogurt, smetana, cukr,  
čokoláda, želatina, vanilka
Alergeny: 3, 7     
Hmotnost: 1200g

Sacher  
(rozměr: 25 cm)
Sacher je originální druh čokoládového 
dortu s meruňkovou marmeládou a čoko-
ládovou polevou.
Složení: Pšen.bezlepková  mouka Doves, 
cukr, vejce, olej, kakao, prášek do pečiva
Náplň: hořká čokoláda, cukr, meruňková 
marmeláda
Alergeny: 3    
Hmotnost: 1200g

*Složení:  Směs (rýže, brambory, tapioca,kukuřice a pohanka), kypřící látky(dihydrogenfosforečnan vápenatý, hydrogenuhličitan 
sodný), xanthanová guma



Doprava po Praze a okolí 150 Kč, 
při objednávce nad 1000 Kč zdarma.

Příjem objednávek 48 hod. předem na adrese:
 marketa@tastymorning.cz, nebo telefonicky 777 146 717

Rozvoz úterý, čtvrtek a pátek, nebo dle domluvy.
Osobní odběr ve výrobně 10% sleva.

KONTAKT


