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HOT APPLE
Máte radi horúce nápoje, ktoré Vás nielen zahrejú, ale tiež Vám prídu na chuť? Výborným riešením
je tradičný nápoj HOT APPLE ( Horúce jabĺčko ), je to originálny kanadský instantný nápoj
s príchuťami Jablko, Brusnica, Hruška a Javor, neobsahuje kofeín, alkohol ani žiadne umelé farbivá.
Obsahuje výťažok z Niagarských jabĺk, prírodné aromatické korenie, škoricu a vitamín C.
Nápoj je veľmi chutný, príjemne vonia a rozhodne zahreje vaše telo počas studených dní, je
výbornou alternatívou namiesto čaju a kávy a pripravíte ho jednoducho zaliatím horúcou
vodou v šálke alebo pohári.

hruška 50ks

javor 50ks

brusnica 50ks

jablko 50ks

jablko 553g

jablko 10ks

brusnica 10ks

brusnica 553g

hruška 553g

javor 553g

NOVINKA
Zázvor - citrón - med 50ks

ĽADOVÁ DRŤ
V rozpálených letných dňoch výborne padne pohár ľadového osvieženia vo forme ľadovej drte, ktorú
Vám prinášame v tých najobľúbenejších príchutiach u našich zákazníkov. Ľadová drť si našla svoje miesto
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hlavne na letných terasách, detských kútikoch ale aj letných kúpaliskách kde ju vyhľadávajú hlavne deti.
Pre jej nenáročnosť na prípravu je vhodná pre všetky druhy letných prevádzok.

čučoriedka

Výrobník ľadovej drte

kiwi

citrón

pomaranč

černica

jahoda

melón

HRUMM HRUMM
Hrumm Hrumm - syrový snack je chrumkavý syr spracovaný pufovaním / produkt za vysokej teploty
a tlaku expanduje, naberie na objeme a vyparí sa z neho voda. Týmto rýchlym procesom sa zachová
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maximum výživných látok obsiahnutých v potravine. Velmi často sa používa tento proces v zdravej výžive.
V našej ponuke nájdete 6 rôznych príchutí balených v praktickom 35g sáčku. Snack je vhodný ako pochutina
ku nápojom alebo samostatne.

Jarná cibuľka
35g

Classic
35g

Chili
35g

Slanina
35g

Paradajka
35g

Údený
35g

UNIVERCIOK

HOT CHOCOLATE

F O O D

Predstavte si útulnú kaviareň v talianskom mestečku, kde Vám

&

B E V E R A G E

naservírujú horúcu čokoládu prvotriednej kvality. Taký pôžitok si
môžete dopriať aj vo vašej prevádzke či u Vás doma.
Priamo od majstrov chutí z Talianska Vám prinášame nápoje značiek
UNIVERCIOK a MOSCO osahujúce vysokokvalitné kakao bohaté na
zdraviu prospešné látky.
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30x30g
Biela

30x30g
Biela s
orieškami

1000g
Classic/
Premium

Čokovar 5l

5l

30x30g
Mliečna

1000g
Milk/
Premium

1kg

30x30g
Horká

1000g
Horká

4,5l

45x

1000g
Biela s
orieškami

360g
Mliečna

1000g
Mliečna

360g
Horká

BOMBARDINO
Bombardino je tradičný a veľmi obľúbený taliansky likér s prímesou rumu a miernym obsahom
alkoholu, je charakteristický silnou vôňou váječných žĺtkov a čerstvého mlieka, ktorú zvýrazňuje
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rumová aróma. Tento lahodný likér pochádza z Tirolska z malého rodinného liehovaru Roner a ako
originál BOMBARDINO sa predáva ako teplý alkoholický alebo nealkoholický nápoj,
ktorý je obľúbený hlavne v horských oblastiach.

italy original

BOMBARDINO

OSCO

BOMBARDINO 1000g
Zmes v prášku na prípravu teplého nealkoholického
nápoja s príchuťou rumu a váječného likéru.
Zloženie: cukor, sušené plnotučné mlieko, zahusťovadlá
(kukuričný škrob, modifikovaný zemiakový škrob), aróma
rumu a váječného koňaku, farbivo (kurkumín, beta
karotén), glukóza, soľ, protihrudkujúca látka (oxid
kremičitý).
Priemerné výživové hodnoty v 100g zmesi: energetická
hodnota 1737 kJ / 414 kcal, tuky 7,6g, z toho nasýtené
mastné kyseliny 4,9g, sacharidy 78,2g, z toho cukry
57,5g, bielkoviny 7,5g, soľ 0,5g.
Návod na prípravu: Obsah vrecka nasypte do 2l studenej
vody alebo mlieka, dobre rozmiešajte a nalejte do
výrobníka teplých nápojov, Výrobník zapnite a nastavte
o
o
teplotu na 75 C, po zhustnutí teplotu stiahnite na 45 C.
Náš TIP: pridaním 200ml brandy alebo rumu k vyššie
uvedenému návodu na prípravu si môžete vyrobiť aj
alkoholické Bombardino.
Skladujte v suchu. Vyrobené v E.Ú. pre BOWAL s.r.o
S.Sakalovej 1312, Bytča 01401, Slovensko.
Minimálna trvanlivosť do: uvedené na obale.

BOMBARDINO zmes
1000g

5l

1000g
1kg

4,5l4,5l
mlieko

45x
50x

Varič na BOMBARDINO 5l

KÁVA A DOPLNKY
Ponúkame Vám výber instantných zmesí a doplnkového sortimentu tej najvyššej akosti pre použitie v nápojových
automatoch, raňajkových kávovaroch, ale aj na domáce použitie. Nápojové zmesi a doplnky dodávame od overených
výrobcov a tým zaručujeme ich stálu vysokú kvalitu.

Med 20g

Med 8g
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Med 12g

Šlahačka DEBIC
700ml
Citrónka

Cukor HB

Instantná káva
GOLD 500g

crea

osť

otn

hm

g

00

mer

10

500g

Instantná káva s
mliekom 2v1 140g

Instantná čokoláda
Mliečna 500g

Instantná čokoláda
Horká 1000g

Instantný čaj
broskyňa a citrón
1000g

Smotana do kávy
500g

ČAJ AHMAD TEA
Značka AHMAD TEA je synonymom pre najlepšie čaje z celého sveta, kde je dôraz kladený na kvalitu
surovín a tradičné metódy ručného zberu. Sú najšetrnejšie k vzácnym čajovým lístkom a výsledkom
je nekompromisná kvalita. Pestrá ponuka zahŕňa čierne, zelené, ovocné a bylinkové čaje od
jemných delikátnych až po aromatické plné chuti a sily.

Darjeeling 20 x 2g

Earl grey 20 x 2g

English 20 x 2g

Ceylon 20 x 2g

Zelený 20 x 2g

Zelený jasmín 20 x 2g

Toplity
qua
Zelený Malina
Granát. jablko 20 x 2g

Zelený Jahoda
Kiwi 20 x 2g

Jahoda 20 x 2g

Šípka, Ibištek,
Višňa 20 x 2g

Rooibos a
škorica 20 x 2g

Mäta a Citrón
20 x 2g

Citrus MIX 20 x 2g

Lesná zmes a
Ibištek 20 x 2g

Citrón so
Zázvorom 20 x 2g

Detox Zázvor
20 x 2g

Kamilka a Citrónová
tráva 20 x 2g

Čierna ríbezľa
20 x 2g

Čajový prezentér zatvárateľný

Čajový prezentér otvorený

Šálka AHMAD 350ml

100 ks hygienicky baleného čierneho
100% čaju premium quality
o hmotnosti 2g/ks
určeného pre segment HORECA.
Krajina pôvodu: Anglicko

Čajová lyžička AHMAD

Tea
sticks

T - STICKS ČAJ

T - Sticks
of London

,,Revolúcia v podávaní čaju,, to sú T - STICKS čajové tyčinky plné toho najkvalitnejšieho
pravého čaju zbieraného z čajových plantáží po celom svete. Unikátny tvar čajovej tyčinky
nielenže funguje ako miešadlo, ale zabezpečuje rovnomerné rozdelenie čaju do celej šálky, kdežto
čajové sáčky majú tendenciu rozptýliť výluh na dne pohára.

Čierny s
bergamotom
20 x 2g

Zelený s
citrónom
20 x 2g

Ostrý citrón
20 x 2g

Lesná zmes
20 x 2g

Chutný pomaranč
20 x 2g

Prekvapujúca jahoda
20 x 2g

Raňajkový čierny
20 x 2g

Roibos
20 x 2g

Perfektná broskyňa
20 x 2g

Marocká Mäta
20 x 2g

Dvojstenný pohár 480ml

ČAJ JEMČA
Tradičná česká značka JEMČA je už 55 rokov zárukou najvyššej kvality, skvelej
chuti a priaznivej ceny. V našej ponuke nájdete niekoľko druhov: ovocné, čierne,
bylinné, zelené od 100ks v balení až po gastro čaje vo varných sáčkoch.
Výrobok Jemča sa pýši značkou kvality,,Český výrobok,,.

4x10 ks hygienicky baleného zeleného
MIX čaju o hmotnosti 1,5g/ks
určeného pre segment HORECA.
Krajina pôvodu: ČR

100 ks hygienicky baleného ovocného
100% čaju o hmotnosti 2g/ks
určeného pre segment HORECA.
Krajina pôvodu: ČR

100 ks hygienicky baleného zeleného
100% čaju o hmotnosti 1,5g/ks
určeného pre segment HORECA.
Krajina pôvodu: ČR

20 ks 35g sáčkov
ovocná zmes,
vrecká odolné voči roztrhnutiu
Krajina pôvodu: ČR

20 ks 50g sáčkov
100% čaj čierny,
vrecká odolné voči roztrhnutiu
Krajina pôvodu: ČR

4x10 ks hygienicky baleného sviatočného
MIX čaju o hmotnosti 2g/ks
určeného pre segment HORECA.
Krajina pôvodu: ČR

4x10 ks hygienicky baleného ovocného
MIX čaju o hmotnosti 2g/ks
určeného pre segment HORECA.
Krajina pôvodu: ČR

ČAJ VELTA TEA
Je český výrobca čajov vysokej kvality vhodný do segmentu HORECA, školy, závodné jedálne ako aj na domáce použitie.
Pri výrobe čajov VELTA TEA je kladený vysoký dôraz na kvalitu predovšetkým dôkladným výberom
surovín priamo v zemi pôvodu. Každý čaj je dôkladne hygienicky balený a tým je udržaná aróma a
chuť pevne ,,pod zámkom,,.

100 ks hygienicky baleného čierneho
100% čaju o
hmotnosti 1,75g/ks
určeného pre segment HORECA.
Krajina pôvodu: Vietnam

100 ks hygienicky baleného ovocného čaju
hmotnosti 2,00g/ks
určeného pre segment HORECA.
Krajina pôvodu: Vietnam

100 ks hygienicky baleného MIX čaju
/ZELENY,ČIERNY, MANGO,ANANAS/
hmotnosti 1,75g/ks
určeného pre segment HORECA.
Krajina pôvodu: Vietnam

20 ks hygienicky baleného mätového čaju
hmotnosti 1,40g/ks
určeného pre segment HORECA.
Krajina pôvodu: Vietnam

20 ks hygienicky baleného zeleného čaju
hmotnosti 1,75g/ks
určeného pre segment HORECA.
Krajina pôvodu: Vietnam

20 ks hygienicky baleného čierneho čaju
hmotnosti 1,75g/ks
určeného pre segment HORECA.
Krajina pôvodu: Vietnam

20 ks hygienicky baleného ovocného čaju
Lesné plody
hmotnosti 2,30g/ks
určeného pre segment HORECA.
Krajina pôvodu: Vietnam

20 ks hygienicky baleného ovocného čaju
Pomaranč s Ananásom
hmotnosti 2,30g/ks
určeného pre segment HORECA.
Krajina pôvodu: Vietnam

20 ks hygienicky baleného ovocného čaju
Mango a Kaktusová figa
hmotnosti 2,30g/ks
určeného pre segment HORECA.
Krajina pôvodu: Vietnam

KVITNÚCI ČAJ
Kvitnúce čaje do istej miery ilustrujú čínsku históriu. Umenie ich výroby je starobylé. Údajne sa pripravovali
pre potechu čínskych cisárov a ich dvora. Úžasná ručná práca, ktorá spočívala v detailnom zväzovaní čajových
lístkov s najrôznejšími farebnými kvetmi, uchvacovala svojou nádherou všetky generácie panovníkov.
Pomenovanie kvitnúcich čajov vychádz zvyčajne z kvietku ktorý schovávajú. Rozvíjanie čaju je vždy veľkým
prekvapením ktoré možno obdivovať desiatky minút a potom si už stačí iba užívať dúšky tohoto čajového klenotu.

Broskyňa - Višňa
2 x 6g

Jahoda - Čierna Ríbezľa
Broskyňa - Višňa
4 x 6g

Srdce k srdci & Večernica
2 x 6g

Jahoda - Čierna Ríbezľa
2 x 6g

Slnečný lúč & Tanca víla
2 x 6g

BABIČKIN PEČENÝ ČAJ
Náše pečené čaje Vám ponúkame aj v darčekových baleniach a to vo 4 a 6 - kusových krabičkách s
imitáciou dreva alebo 3 - kusových blistroch. Pre prezentáciu našich čajov na pultoch ponúkame
našim zákazníkom ako podporu predaja stojany ktoré reprezentujú značku
MOSCO BABIČKIN PEČENÝ ČAJ.

Krabička 6 x 55ml

Drevený stojan

Krabička 4x 55ml

Drevený nosič
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Blister 3 x 55ml

Kartónový stojan

BABIČKIN PEČENÝ ČAJ
Pečený čaj je ovocie pečené pri vysokej teplote, pri ktorej ovocie zľahka
skaramelizuje a uvoľní arómy, s ktorými sa následne zakonzervuje vo
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vlastnej šťave s pridaním rôznych korenín podporujúcich chuť a vôňu.
Ovocný pečený čaj je výlučne 100% - tný produkt s obsahom čistého ovocia
bez konzervačných látok, farbív a umelých aróm.
V ponuke máme 20 príchutí v rôznych baleniach.

Černica s
Aloe Vera 55ml

Arónia s
kardamomom 55ml

Baza so
škoricou 55ml

Brusnica so
škoricou 55ml

Citrón 55ml

Jablko so
škoricou 55ml

Jablko s
mätou 55ml

Jahoda so
škoricou 55ml

Jahoda s
vanilkou 55ml

Malina so
škoricou 55ml

Citrón so
zázvorom 55ml

Černica s
kardamomom 55ml

Čierna ríbezľa s
kardamomom 55ml

Čučoriedka s
kardamomom 55ml

Hruška so
zázvorom 55ml

Marhuľa so
škoricou 55ml

Pomaranč so
škoricou 55ml

Rakytník s
kardamomom 55ml

Slivka s
badiánom 55ml

Višňa s
kardamomom 55ml

ICE TEA AHMAD
Vychutnajte si horúce leto v perfektne osviežujúcej spoločnosti Ľadového Anglána ( ľadového čaju ) . Okúzli Vás nielen lahodnými príchuťami, ale aj množstvom
originálnych receptov. Ľadový čaj je špeciálne vyvinutý odborníkmi na zaliatie
studenou vodou, v ktorej je hotový za okamih a to bez zdĺhavého varenia a pritom
je vyrobený zo skutočných lístkov pravého čierneho čaju.

Sklenený pohár
420 ml

Broskyňa a Maracuja
20 x 2g

Citrón a Limetka
20 x 2g

Čierny
20 x 2g

Mango a Liči
20 x 2g

Citrón a Mäta
20 x 2g

ZELENÁ KÁVA
Zelená káva je nepražená káva ktorá, si v sebe zachováva aktívne zložky
prospešné pre organizmus ako sú kyselina chlórogénová, antioxidanty,
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esenciálne mastné kyseliny a iné. Napomáha pri chudnutí, spaľuje kalórie,
zvyšuje sústredenosť, dodáva energiu a zrýchľuje metabolizmus.
Ponúkame Vám ju hneď v niekoľkých prevedeniach ako 100% zelenú
alebo Mix 50% zelená + 50% pražená arabica.

100g

Zelená MIX 200g
50% + 50%

Zelená 200g
100%

Zelená MIX 100g
50% + 50%

100g

Zelená 100g
100%

Zelená MIX150g
50% + 50%

Zelená 150g
100%

ZRNKOVÁ KÁVA
Naša zrnková káva 100% arabica pochádza z Brazílie a vyznačuje sa špičkovou
kvalitou, kedže pred pražením sú jednotlivé zrná dôkladne vyberané, čím
vieme zaručiť najvyššiu akosť nášho produktu MOSCO CAFFEE ORIGINAL.
Káva sa vyznačuje jemnosťou, je lahodná bez stôp horkosti s nízkou
aciditou a ľahkým nádychom orieškovej chuti.

Crema 1000g

Espresso 1000g

BIO Organic 1000g

ORIGINAL

OVOCNÉ KONCENTRÁTY &
SIRUPY

OVOCNÉ KONCENTRÁTY
GAT FOODS sú ovocné koncentráty od popredného svetového tradičného izraelského výrobcu.
Vďaka nám už od roku 1998 uspokojujú chuť a priania zákazníkov aj na slovenskom trhu a
dlhodobo zastupujú popredné miesto v obľúbenosti a spotrebe nealkoholických ovocných nápojov.

-vysoký podiel ovocnej zložky 20 - 50%
-obsah ovocnej dužiny s vlákninou
-kóšer certifikácia /zaručujúca dodržanie najprísnejších
hygienických a kvalitatívnych požiadaviek výrobcu/
-rôzne varianty balenia a pomery riedenia 1:6 -1:11
-vhodný pre raňajkový servis, fastfoody, domáce použitie
-vysoký obsah vitamínu C
-až 9 príchutí a jednoduchá príprava

ananás

tropic

červený grep

jablko
5

jahoda

pomaranč

višňa

broskyňa

čierna ríbezla
100% pomaranč

OVOCNÉ SIRUPY
Extra husté sirupy Mosco sú sirupy bez konzervantov, umelých sladidiel či farbív.
Sú vhodné ako pitný režim v oblasti verejného stravovania, na domáce použitie,
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ale aj ako produkt na výrobu letných ovocných limonád.
Vzhľadom na variabilný pomer riedenia je možné z jednej fľaše namiešať od
44 - 52 litrov nápoja pri zachování výbornej chuti a vône.

Baza

Malina

Citrón & Zázvor

Pomaranč

Citrón

Lesná jahoda

ov
ant

erv

onz

k
Bez

rbív

h fa

Bez

lýc
me

u

l

idie

Bez

slad

ustý

ra h

Ext

5,2kg

BYLINKOVÉ SIRUPY
V malej rodinnej sirupárni pre Vás každý deň pripravujeme čerstvé bylinkové sirupy, pri ktorých si zakladáme
na najvyššej kvalite vstupných surovín a vyváženej chuti a vôni. Bylinky v špičkovej kvalite spracovávame zvlášť
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šetrným spôsobom tak, aby v nich ostali zachované liečivé látky a vonné silice, preto sirupy nielen dobre chutia,
ale tiež majú blahodárny vplyv na náš organizmus. Nepridávame žiadne umelé farbivá, arómy, umelé sladidlá
alebo zahusťovadlá, všetko potrebné dodá poctivá dávka byliniek.

13 PRÍCHUTÍ

Skorocel

Mäta
Šípka

Zázvor
Žíhľava

Baza
Lipa

Šalvia
Levanduľa

Medovka
Harmanček

Materina dúška
Púpava

SMOOTHIE A
LISOVANÉ ŠŤAVY
Ponúkame Vám smoothie a lisované šťavy zo 100% lisovaného ovocia s dužinou /SMOOTHIE/
bez pridaného cukru, bez konzervantov, farbív a iných aditív. Vhodné ako pitný režim zdravej výživy
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pre deti a všetkých milovníkov zdravých nápojov. Balené so slamkou v kompaktnom 200ml obale.

lisované za studena

Jablko - Čerešňa
200ml

Jablko - Hruška
200ml

Jablko - Mrkva
200ml

Jablko - Čerešňa - Banán
Jahoda - Arónia
200ml

CHATTE - CHAI LATTE
CHATTE - Chai Latte je lahodný nápoj z čierneho čaju, mlieka a korenia.
Je bez lepku, 99% bez kofeínu vhodný pre vegetariánov.
Chatte je vhodná alternatíva k nápojom ako káva alebo čaj. Je možné ho podávať
ako osviežujúci ľadový nápoj alebo ako hrejúci dúšok mliečneho pokušenia.
Chatte je inšpirované originálnym Chai z Indie, kde je známy 5000 rokov.

Chatte Hot
30 x 24g

Chatte dóza
480g

Chatte Ice
30 x 24g

Chatte box
10 x 24g

FRAPPE &
ICE CHOCOLATE &
YOGURT FRAPPE

Frappe 30ks

The quality brand of
Bowal company

Ice Chocolate 30ks

Frappe dóza
360g

ICE CHOCOLATE
banán

kokos

čokoláda

oriešok

Frapovač

FRAPPE YOGURT
jahoda

jogurt

banán

marhuľa

lesné plody

FRAPPE
jahoda

pistácia

jogurt

karamel

vanilka

čokoláda

banán

kokos

káva

čučoriedka

oriešok

Ice Chocolate dóza
360g

UNIVERCIOK
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