tvůrce dobré chuti

Burger & Grill
Tvůrce dobré chuti

Praktické dávkovací balení – láhve 750ml

20-50 mm

Nekonečné variace grilování
Osvědčený sortiment v optimální velikosti a tvaru láhve se zpětným silikonovým ventilem
✔ 4 příchutě podpoří báječnou chuť Vašich steaků a burgerů
✔ ideálně pasuje do ruky, příjemné a jednoduché zacházení
✔ přesné a čisté dávkování – čisté ruce čistý obal
✔ uchopením dnem vzhůru získáte ruční dávkovač
✔ programová nabídka doplňků v designu Burger & Grill – stojánek na láhve, balící papír na burgery, papírový kornout na hranolky,
servírovací prkénko

BURGER & GRILL

Číslo výrobku
Trvanlivost (měsíc)
Balení
Paletizace

Wild Bill – Americká česneková omáčka
750ml

Tucker Joe – Burger relish 750ml

Blazing Luke – uzená, pálivá koktejlová
omáčka 750ml

Black Jack – uzená BBQ omáčka
750ml

18004

18005

18006

18007

9

12

9

12

15 x 750ml

15 x 750ml

15 x 750ml

15 x 750ml
52 kartonů na paletě / CHEP /13 ve vrstvě

52 kartonů na paletě / CHEP /13 ve vrstvě

52 kartonů na paletě / CHEP /13 ve vrstvě

52 kartonů na paletě / CHEP /13 ve vrstvě

Lepek

ne

ne

ne

ne

Vegan

ne

ano

ano

ano

8710448680048

8710448680055

8710448680062

8710448680079

EAN výrobku

Top Food Praha s.r.o., Pujmanové 1550/24, 140 00 Praha 4 - Nusle
info@topfoodpraha.cz, www.topfoodpraha.cz

Americké
steakové omáčky
Tvůrce dobré chuti
20-50 mm

Chuť a design na Váš stůl – láhve 450ml
Jednej jako chlap, jez jako chlap!
Výborné steaky, žebra potřebují vynikající omáčku, proto je tu Real AMERICAN BBQ Grill Sauce
✔ 4 varianty pro marinování či jako přílohové omáčky
✔ bez lepku
✔ stylový design

Číslo výrobku
Trvanlivost (měsíc)
Balení
Paletizace

Black Jack – uzená BBQ omáčka 450ml

Sweet Dalton – uzená medová BBQ
omáčka 450ml

Smokin Jones – uzená česneková omáčka
450ml

Red Hot Boss – pálivá chilli omáčka
450ml

9602

9603

9604

9600

12

12

12

12

6 x 450ml

6 x 450ml

6 x 450ml

6 x 450ml
168 kartonů na paletě / EUR /28 ve vrstvě

168 kartonů na paletě / EUR /28 ve vrstvě

168 kartonů na paletě / EUR /28 ve vrstvě

168 kartonů na paletě / EUR /28 ve vrstvě

Lepek

ne

ne

ne

ne

Vegan

ano

ne

ano

ano

8710448596028

8710448596035

8710448596042

8710448596004

EAN výrobku

Top Food Praha s.r.o., Pujmanové 1550/24, 140 00 Praha 4 - Nusle
info@topfoodpraha.cz, www.topfoodpraha.cz

Dávkovače
Tvůrce dobré chuti
20-50 mm

Čistota, přesné dávkování, moderní styl, HACCP – bag in box 2,5kg
Jednoduše bez starostí !
Dokažte Vašim zákazníkům, že Vám na nich záleží
✔ 4 druhy omáček ( kečup, kari kečup, hořčice a omáčka na hranolky – lehká majonéza též známá jako Fritesauce)
✔ Systém využívá podtlakové pumpy s uzavřeným okruhem
✔ Dokonalé vyprázdnění vaku (a tudíž využití)
✔ Méně odpadu
✔ Přesné a čisté dávkování
✔ Využitelné kdekoli (kuchyň, bufet…)
✔ Šetří čas a prostor
✔ Stylový design

Číslo výrobku
Trvanlivost (měsíc)
Balení
Paletizace

náplň bag in box - kečup jemný (italský)
2,5kg

náplň bag in box - kari kečup
2,5kg

náplň bag in box - Francouzská hořčice
2,5kg

náplň bag in box - omáčka na hranolky
2,5kg

17560

17486

17483

17559

12

12

9

9

2 x 2,5kg

2 x 2,5kg

2 x 2,5kg

2 x 2,5kg

126 kartonů na paletě / EUR /14 ve vrstvě

126 kartonů na paletě / EUR /14 ve vrstvě

126 kartonů na paletě / EUR /14 ve vrstvě

126 kartonů na paletě / EUR /14 ve vrstvě

Lepek

ne

ne

ne

ne

Vegan

ano

ano

ano

ne

8710448175605

8710448174868

8710448174837

8710448175599

EAN výrobku

Top Food Praha s.r.o., Pujmanové 1550/24, 140 00 Praha 4 - Nusle
info@topfoodpraha.cz, www.topfoodpraha.cz

Jednoporcové
balení
Tvůrce dobré chuti
20-50 mm

Omáčky k jídlu s sebou Vám vydrží i bez chlazení
Správná porce vždy po ruce
Pohodlně otevřít kdekoliv a kdykoliv
✔ Preferovaná velikost porce
✔ Snadné otevírání
✔ Skladování při pokojové teplotě 15 – 20°C
✔ Dlouhá trvanlivost

Číslo výrobku
Trvanlivost (měsíc)
Balení
Paletizace

Kečup jemný
200 x 18ml sáček

Salátová majonéza
200 x 19ml sáček

Sladce pikantní chilli omáčka
54 x 40ml vanička

Whisky koktejl omáčka
54 x 40ml vanička

Kari kečup
54 x 40ml vanička

8328

8329

19156

18496

18500

12

9

12

9

12

200 x 18ml sáček

200 x 19ml sáček

54 x 40ml vanička

54 x 40ml vanička

54 x 40ml vanička

80 kartonů na paletě / EUR /
16 ve vrstvě

80 kartonů na paletě / EUR /
16 ve vrstvě

180 kartonů na paletě / CHEP /
20 ve vrstvě

180 kartonů na paletě / CHEP /
20 ve vrstvě

180 kartonů na paletě / CHEP /
20 ve vrstvě
ne

Lepek

ne

ne

ne

ne

Vegan

ano

ne

–

–

–

8710448083283

8710448083290

8710448191568

8710448184966

8710448185000

EAN výrobku

Top Food Praha s.r.o., Pujmanové 1550/24, 140 00 Praha 4 - Nusle
info@topfoodpraha.cz, www.topfoodpraha.cz

Gastro balení
Tvůrce dobré chuti
20-50 mm

Nejžádanější sortiment – kbelíky
Kvalita ve velkém balení
Klasické velkoobjemové balení pro zákazníky HoReCa se zachováním důrazu na vynikající
kulinářský charakter omáček
✔ projevuje zájem o náročné hosty
✔ jednoduché zacházení
✔ možnost instalace dávkovacího zařízení
✔ konstantní kvalita
✔ skladování při pokojové teplotě 15 – 20°C
✔ dlouhá trvanlivost

Číslo výrobku
Trvanlivost (měsíc)
Balení
Paletizace

Kečup jemný 10kg

Majonéza originál 80% 10L

6164

19155

12

9

kbelík 1 x 10l

kbelík 1 x 10l

65 kbelíků na paletě / EUR /13 ve vrstvě

65 kbelíků na paletě / EUR /13 ve vrstvě

Lepek

ne

ne

Vegan

ano

ne

8710448561644

8710448191551

EAN výrobku

Top Food Praha s.r.o., Pujmanové 1550/24, 140 00 Praha 4 - Nusle
info@topfoodpraha.cz, www.topfoodpraha.cz

Vybavení
a systémy
Tvůrce dobré chuti
20-50 mm

Profesionalita je prvořadá
Bez starostí vždy o krok napřed!
Gastromie na úrovni využívá systémů a komplexních řešení
✔ přesvědčí o Vaší koncepčnosti a zaměření na zákazníka
✔ usnadňuje práci, přizpůsobeno podmínkám
✔ snadné objednávání – vše v rámci jednoho dodavatele
✔ konstantní kvalita – prověřeno praxí

držák láhví
750ml
Číslo výrobku
Balení

kornout
na hranolky

držák láhví
Burger & Grill

balící papír
na burger

dávkovač
s pumpou
speciálních
omáček

dávkovač
s pumpou
speciálních
omáček - nerez

dávkovač
s pumpou pro
gastro kbelíky first class

dávkovač
s pumpou pro
gastro kbelíky nerez

HACCP dávkovač
“Minimaster”

19829

29088

19897

29085

29025

29024

19840

19802

19878

12 x držák

500 x kornout

12 x držák

1000 ks

10 ks

10 ks

10 ks

10 ks

1 ks

Top Food Praha s.r.o., Pujmanové 1550/24, 140 00 Praha 4 - Nusle
info@topfoodpraha.cz, www.topfoodpraha.cz

Smažení
a pečení
Tvůrce dobré chuti
20-50 mm

Multi Cuisine – 5l a 650ml
Čisté a bezpečné smažení i pečení
Směs rostlinného tuku a oleje s výrazným máslovým aroma
✔ použití jako přepuštěné máslo
✔ nízká spotřeba
✔ nekouří – čisté prostředí
✔ nepřipéká se, ideálně váže vodu – neprská
✔ vhodné pro teplou kuchyni omezuje ulpívání zbytků potravin – snadné mytí
✔ multipoužití – pánev, kontaktní gril, grilovací tál

Číslo výrobku
Trvanlivost (měsíc)
Balení
Paletizace

Multi Cuisine 5l

Multi Cuisine 650ml

20110

5408

9

12

kanystr 1 x 5l

láhev 6 x 650ml

120 kanystrů na paletě / CHEP/
40 ve vrstvě

120 kartonů na paletě / CHEP/
30 ve vrstvě

Lepek

ne

ne

Vegan

ano

ano

8710448201106

8710448054080

EAN výrobku

Top Food Praha s.r.o., Pujmanové 1550/24, 140 00 Praha 4 - Nusle
info@topfoodpraha.cz, www.topfoodpraha.cz

Tuky na pečení
a margaríny
Tvůrce dobré chuti
20-50 mm

Remia Gold na pečení 250g

Pečení je zábava
Základní ingredience s máslovou příchutí, mléčnou syrovátkou a 82% tuku
✔ vhodné pro pečení slaných i sladkých druhů pečiva
✔ vysoký obsah rostlinného tuku 82% je zárukou snadné přípravy těsta
✔ pečivo si zachovává tradiční máslový nádech, vůni i chuť
✔ šetrný ke zdraví
✔ finančně příznivá surovina

Casserole Margarine 4 x 2,5kg
I pečení ve velkém je snadné
Základní ingredience s máslovou příchutí, mléčnou syrovátkou a 79% tuku
✔ vhodné pro pečení slaných i sladkých druhů pečiva
✔ vysoký obsah rostlinného tuku 79% je zárukou snadné přípravy těsta
✔ pečivo si zachovává tradiční máslový nádech, vůni i chuť
✔ šetrný ke zdraví
✔ finančně příznivá surovina

Sunflower margarine 500g
Šetrný pomocník v péči o Vaše zdravé srdce
Roztíratelný margarín s máslovou chutí,
80% obsahu slunečnicového oleje
✔ ideální k namazání slaného i sladkého pečiva
a pro přípravu pomazánek
✔ vysoký obsah polynenasycených mastných
kyselin omega 3 a omega 6
✔ podporuje zdraví životní styl
✔ obsahuje vitamíny A,D,E

Číslo výrobku
Trvanlivost (měsíc)
Balení
Paletizace

Remia Gold na pečení 250g

Casserole Margarine 4 x 2,5kg

Sunflower margarine 500g

4506

5160

4861

12

6

12

40 x 250g

4 x 2,5kg

24 x 500g

105 kartonů na paletě / CHEP /15 ve vrstvě

100 kartonů na paletě / CHEP /20 ve vrstvě

70 kartonů na paletě / CHEP /14 ve vrstvě

Lepek

ne

ne

ne

Vegan

ne

ne

ne

8710448545064

8710448051602

8710448544463

EAN výrobku

Top Food Praha s.r.o., Pujmanové 1550/24, 140 00 Praha 4 - Nusle
info@topfoodpraha.cz, www.topfoodpraha.cz

Dochucovací
omáčky
Tvůrce dobré chuti

Jednoruční balení – láhve 750ml

20-50 mm

Kreativita bez hranic
Široký sortiment v optimální velikosti a tvaru láhve se zpětným silikonovým ventilem
✔ ideálně pasují do ruky
✔ příjemné a jednoduché zacházení
✔ přesné a čisté dávkování za přispění silikonovému ventilu
✔ uchopením dnem vzhůru získáte ruční
dávkovač
✔ čisté ruce a čistý obal
✔ k dispozici originální držák
láhví Remia

Číslo výrobku
Trvanlivost (měsíc)
Balení
Paletizace

Arašídová Saté
omáčka 750ml  

Kečup jemný
750ml

Kari kečup
750ml

Kari Gewurz
750ml

Majonéza 68%
750ml

Omáčka na hranolky
750ml

Jemná hořčice
750ml

Francouzská
hořčice 800g

17234

17612

17614

17235

17432

17243

18386

5635

12

12

12

12

9

9

9

9

15 x 750ml

15 x 750ml

15 x 750ml

15 x 750ml

15 x 750ml

15 x 750ml

15 x 750ml

15 x 800g

52 kartonů na paletě 52 kartonů na paletě 52 kartonů na paletě 52 kartonů na paletě 52 kartonů na paletě 52 kartonů na paletě 52 kartonů na paletě 52 kartonů na paletě
/ CHEP /13 ve vrstvě / CHEP /13 ve vrstvě / CHEP /13 ve vrstvě / CHEP /13 ve vrstvě / CHEP /13 ve vrstvě / CHEP /13 ve vrstvě / CHEP /13 ve vrstvě / CHEP /13 ve vrstvě

Lepek

ano

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Vegan

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ano

8710448672340

8710448676126

8710448176145

8710448672357

8710448674320

8710448672432

8710448683865

8710448556350

EAN výrobku

Top Food Praha s.r.o., Pujmanové 1550/24, 140 00 Praha 4 - Nusle
info@topfoodpraha.cz, www.topfoodpraha.cz

Speciální
omáčky
Tvůrce dobré chuti

Série speciálních omáček – kbelíky 2,5l

20-50 mm

Autentický chuťový zážitek s pomocí pečlivě vybraných ingrediencí
Série v designu a chuťi kladoucí důraz na vynikající kulinářský charakter omáček
✔ projevuje zájem o náročné hosty
✔ jednoduché zacházení
✔ možnost instalace dávkovacího zařízení
✔ k dispozici originální držák Remia

Číslo výrobku
Trvanlivost (měsíc)
Balení
Paletizace

BBQ omáčka 2,5l

Tatarská omáčka
2,5l

Whisky koktejl
omáčka 2,5l

Cikánská omáčka
2,5l  

Kečup jemný 2,5l

Hořčice 2,5l

Omáčka na
hranolky 2,5l

Majonéza 2,5l

19146

19153

19150

19154

19302

19304

19305

19306

12

10

10

12

12

9

9

9

kbelík 1 x 2,5l

kbelík 1 x 2,5l

kbelík 1 x 2,5l

kbelík 1 x 2,5l

kbelík 1 x 2,5l

kbelík 1 x 2,5l

kbelík 1 x 2,5l

kbelík 1 x 2,5l

252 kbelíků na paletě 252 kbelíků na paletě 252 kbelíků na paletě 252 kbelíků na paletě 252 kbelíků na paletě 252 kbelíků na paletě 252 kbelíků na paletě 252 kbelíků na paletě
/ CHEP /42 ve vrstvě / CHEP /42 ve vrstvě / CHEP /42 ve vrstvě / CHEP /42 ve vrstvě / CHEP /42 ve vrstvě / CHEP /42 ve vrstvě / CHEP /42 ve vrstvě / CHEP /42 ve vrstvě

Lepek

ne

ano

ne

ne

ne

ne

ne

Vegan

ne

ne

ne

ano

ano

ano

ne

ne

8710448191469

8710448191537

8710448191506

8710448191544

8710448193029

8710448193043

8710448193050

8710448193067

EAN výrobku

ne

Top Food Praha s.r.o., Pujmanové 1550/24, 140 00 Praha 4 - Nusle
info@topfoodpraha.cz, www.topfoodpraha.cz

Smažení
a fritování
Tvůrce dobré chuti
20-50 mm

Fritovací olej – maXimum 10l
maXimální životnost
Nejkvalitnější olej na Holandském trhu splňující normy pro zdravé smažení
✔ bohatý obsah nenasycených mastných kyselin
✔ obsah transmastných kyselin < 1%
✔ snížený obsah nasycených tuků
✔ neobsahuje geneticky modifikované organismy – GMO
✔ neutrální zápach – nepřenáší pachy a chutě
✔ je tekutý, dobře se nalévá

Fritovací olej – Long life 10l
Expert ve fritování
Nástroj profesionálů – ekonomika, výtěžnost procesu fritování
✔ 3 – 4 krát delší životnost ve srovnání s běžnými oleji
✔ nižší spotřeba (minimální vstřebávání oleje)
✔ menší četnost výměny oleje
✔ nekouří – čisté provozní prostředí
✔ neovlivňuje původní chuť
✔ bez cholesterolu a transmastných kyselin – podpora zdraví
✔ přítažlivý vzhled servírovaných jídel
✔ neutrální zápach – nepřenáší pachy a chutě
✔ vysoký bod přepálení – nekouří, nepění

Fritovací olej - maXimum 10l
Číslo výrobku
Trvanlivost (měsíc)
Balení
Paletizace

20150

Fritovací olej - long life 10l    
7060

12

12

kbelík 1 x 10l

kbelík 1 x 10l

80 kbelíků na paletě / CHEP /20
ve vrstvě

52 kbelíků na paletě / EUR /
13 ve vrstvě

Lepek

ne

ne

Vegan

ano

ano

8710448201502

8710448070603

EAN výrobku

Top Food Praha s.r.o., Pujmanové 1550/24, 140 00 Praha 4 - Nusle
info@topfoodpraha.cz, www.topfoodpraha.cz

Smažení
a fritování
Tvůrce dobré chuti
20-50 mm

Fritovací olej – Basic 10l
Odpovědné fritování
Čistý základ pro křupavý výsledek z řepky a slunečnice
✔ bohatý obsah nenasycených mastných kyselin
✔ zdroj omega 3
✔ neobsahuje geneticky modifikované organismy – GMO
✔ neutrální zápach – nepřenáší pachy a chutě

Fritovací olej - Basic 10l
Číslo výrobku
Trvanlivost (měsíc)
Balení
Paletizace

5409
13

kbelík 1 x 10l
64 kbelíků na paletě / CHEP /16
ve vrstvě

Lepek

ne

Vegan

ano

EAN výrobku

8710448054092

Top Food Praha s.r.o., Pujmanové 1550/24, 140 00 Praha 4 - Nusle
info@topfoodpraha.cz, www.topfoodpraha.cz

Remia Salata
Tvůrce dobré chuti

Vždy jedinečná receptura dresinků pro různé variace salátů – láhve 1l

20-50 mm

Nezaměnitelný zážitek s pomocí pečlivě vybraných ingrediencí
Salata koncept v designu a chuťi podporuje řešení Vašeho salátového baru
✔ 4 druhy nejoblíbenějších druhů dresinků
✔ konstantní kvalita
✔ projevuje zájem o náročné hosty
✔ jednoduché zacházení
✔ skladování při pokojové teplotě 15 – 20°C
✔ dlouhá trvanlivost
✔ minimalizace rizika ztrát

Porcované balení – dresinky 35ml
Salát s sebou bez obav
Pohodlně otevřít kdekoliv a kdykoliv
✔ ideální velikost porce ve 4 nejžádanějších chutích
✔ konstantní kvalita
✔ snadné otevírání
✔ skladování při pokojové teplotě 15 – 20°C
✔ dlouhá trvanlivost

Číslo výrobku
Trvanlivost (měsíc)
Balení
Paletizace

Salátový dresink
“Balsamico jablko”
1L

Salátový dresink
naturel (Italský) 1L

Salátový dresink
“Nízkotučný jogurt”
1L

Salátový dresink
“Medová hořčice”
1L

dresink jogurtový
54 x 35ml

dresink medová
hořčice 54 x 35ml

dresink naturel
(Italský) 54 x 35ml

dresink bylinkový
54 x 35ml

19682

19679

19681

19680

18503

18506

18505

18507

9

9

9

9

9

9

9

9

láhev 4 x 1l

láhev 4 x 1l

láhev 4 x 1l

láhev 4 x 1l

vanička 54 x 35ml

vanička 54 x 35ml

vanička 54 x 35ml

vanička 54 x 35ml

132 kartonů na paletě 132 kartonů na paletě 132 kartonů na paletě 132 kartonů na paletě 180 kartonů na paletě 180 kartonů na paletě 180 kartonů na paletě 180 kartonů na paletě
/ CHEP /33 ve vrstvě / CHEP /33 ve vrstvě / CHEP /33 ve vrstvě / CHEP /33 ve vrstvě / CHEP /33 ve vrstvě / CHEP /33 ve vrstvě / CHEP /33 ve vrstvě / CHEP /33 ve vrstvě

Lepek

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Vegan

ano

ano

ne

ne

ne

ne

ano

ne

8710448696827

8710448696797

8710448696810

8710448696803

8710448185031

8710448185062

8710448185055

8710448185079

EAN výrobku

Top Food Praha s.r.o., Pujmanové 1550/24, 140 00 Praha 4 - Nusle
info@topfoodpraha.cz, www.topfoodpraha.cz

Remia Salata
Tvůrce dobré chuti
20-50 mm

Salátové krutony
Křupavá tečka
Není salát jako salát
✔ 3 možnosti originálního doplňku
✔ bohaté složení nevšedních ingrediencí
✔ dlouhá trvanlivost

Číslo výrobku
Trvanlivost (měsíc)
Balení
Paletizace

Salátový kruton mix Brusinkový 115g

Salátový kruton mix Italský 95g

Salátový kruton mix středomořský 100g

19660

19657

19658

9

9

9

láhev 6 x 115g

láhev 6 x 95g

láhev 6 x 100g

280 kartonů na paletě / CHEP /40 ve vrstvě

280 kartonů na paletě / CHEP /40 ve vrstvě

280 kartonů na paletě / CHEP /40 ve vrstvě

Lepek

ano

ano

ano

Vegan

ano

ano

ano

8710448696605

8710448696575

8710448696582

EAN výrobku

Top Food Praha s.r.o., Pujmanové 1550/24, 140 00 Praha 4 - Nusle
info@topfoodpraha.cz, www.topfoodpraha.cz
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Jedna kvalita pro celou Evropu!
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