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Prémiové občerstvení

Katalog ProDuKtů
ProDuct catalog



Classic

Kód: lo 001 Kód: lo 002

Olivy plněné
ančovičkami

Olivy plněné
červenou paprikou

olivy Plnené anČoviČKami
aceitunas con anchoa
olives  stuffeD  with  anchovies
olives  fourrées  aux  anchois
oliven mit sarDellen gefüllt

olivy Plnené Červenou PaPriKou
aceitunas con Pimiento
olives  stuffeD  with  reD  PePPer
olives  fourrées  aux  Poivrons
oliven  mit  PaPriKaPaste  gefüllt

Kód: lo 053 Kód: lo 051

Olivy plněné
sýrem

Olivy plněné
česnekem

olivy Plnené syrom
aceitunas con Queso
olives  stuffeD  with  cheese
olives  fourrées  aux  fromage
oliven mit Käse gefüllt

olivy Plnené cesnaKom
aceitunas con ajo
olives  stuffeD  with  garlic
olives  fourrées  aux  ail
oliven mit Knoblauch gefüllt

Kód: lo 052 Kód: lo 030

Olivy
s citrónovou náplní

Křupavé
okurky

olivy s citrónovou náPlňou
aceitunas con limón
olives  stuffeD  with  lemon
olives  fourrées  aux  citron
oliven mit Zitrone gefüllt

chrumKavé uhorKy
PePinillios
PicKleD gherKins
cornichons
KnusPrige gurKen

Kód: lo 054 Kód: lo 018

Sýrové
krekry

Solené
pistácie

syrové KreKry
cracKers sabor Queso
cracKers cheese flavour
cracKers saveur  fromage
Käse-cracKer

solené Pistácie
Pistachos salaDos
salteD  Pistachios
Pistaches  salées
gesalZene  PistaZien



classiC
Olivy plněné
červenou paprikou

Olivy plněné
česnekem

Křupavé
okurky

Kód: lo 037 Kód: lo 005

Kešu oříšky
& arašídy

Slané
kešu oříšky

Kešu oriešKy & arašíDy
anacarDos & cacahuetes
cashews & Peanuts
noix De cajou & cacahuÈtes
cashewKerne & erDnüsse

slané Kešu oriešKy
anacarDos salaDos
cashews
noix  De  cajou
gesalZene cashewKerne

Solené
pistácie

Kód: lo 014 Kód: lo 042

Kód: lo 056

Kód: lo 049

Koktejl sušených
plodů

Pikantní koktejl 
oříšků

Koktejl oříšků  
Oriental

Koktejl sušených
plodů Tropical

KoKtajl sušených PloDov
cóctel De frutos secos
nuts cocKtail
cocKtail De fruits secs
trocKenfrüchte cocKtail 

PiKantný KoKtajl oriešKov
cóctel Picante De frutos secos
sPicy nuts cocKtail
cocKtail De fruits secs PiQuantes
PiKante trocKenfrüchte cocKtail 

KoKtajl oriešKov oriental
cóctel De frutos secos oriental
nuts cocKtail oriental
cocKtail De fruits secs oriental
trocKenfrüchte cocKtail  oriental

KoKtajl sušených PloDov troPical
cóctel De frutos secos troPical
nuts cocKtail troPical
cocKtail De fruits secs troPical
trocKenfrüchte cocKtail troPical

Kód: lo 043

Kód: lo 057

Koktejl oříšků
Natural

Koktejl sušených
plodů Country

KoKtajl oriešKov natural
cóctel De frutos secos natural
natural nuts  cocKtail
cocKtail De fruits secs naturelle
trocKenfrüchte cocKtail natural

KoKtajl sušených PloDov country
cóctel De frutos secos country
natural nuts  cocKtail country
cocKtail De fruits secs country
trocKenfrüchte cocKtail country



Classic

Kód: lo 016

Obří solená 
kukuřice

obria solená KuKurica
maiZ gigante salaDo
roasteD giant salteD corn nuts
maÏs géant salé
gesalZene riesenmaisKörner

Kód: lo 055

Kód: lo 050

Kód: lo 041

Solená kukuřice
Chilli-Lemon

Solená kukuřice
Barbecue

Pikantní pražená
obří kukuřice

solená KuKurica chilli-lemon
maíZ chilli-lemon
salteD corn chilli-lemon
maÏs grillé chilli-lemon
riesenmaisKörner chilli-lemon

solená KuKurica barbecue
maíZ frito sabor barbacoa
salteD corn nuts bbQ
maÏs grillé gout barbecue
gesalZene riesenmaisKörner barbecue

PiKantná Pražená obria KuKurica
mais gigante Picante
sPicy roasteD giant corn nuts
maÏs géant salé PiQuantes
gesalZene riesenmaisKörner PiKante

Kód: lo 011 Kód: lo 010

Solené arašídy Chilli arašídy

solené arašíDy
cacahuetes salaDos
salteD  Peanuts
cacahuÈtes  salées
gesalZene erDnüsse

chilli arašíDy
cacahuetes Picantes
chilli  Peanuts
cacahuÈtes  PiQuantes
PiKante erDnüsse

Kód: lo 025 Kód: lo 008

Arašídy Barbecue Pikantní
pražené arašídy

arašíDy barbecue
cacahuetes barbacoa
bbQ  Peanuts
cacahuÈtes  barbecue
bbQ  erDnüsse

PiKantné Pražené arašíDy
cacahuetes al horno Picantes
roasteD  Peanuts  –  hot  &  sPicy
cacahuÈtes  au  four  –  PiQuantes
gebrannte  erDnüsse  –  PiKante



classiC

Kód: lo 003 Kód: lo 026

Pražené loupané
mandle Pražené mandle

Pražené lúPané manDle
almenDras fritas
frieD almonDs
amanDes frites
geschällte unD gesalZene manDeln

Pražené manDle
almenDras tostaDas
roasteD almonDs
amanDes grilées
geröstete manDeln

Kód: lo 004 Kód: lo 032

Sladké pražené 
mandle

Sladké pražené 
mandle a arašídy

slaDKé Pražené manDle
almenDras garraPiňaDas
sweet roasteD almonDs
amanDes Pralinées
gebrannte manDeln

slaDKé Pražené manDle a arašíDy
garraPiňaDas
sweet roasteD almonDs & Peanuts
arachiDes  et amanDes Pralinées
süss-gebrannte manDeln & erDnüsse

Solená kukuřice
Barbecue

Pikantní pražená
obří kukuřice

Kód: lo 009 Kód: lo 007

Medové arašídy Arašídy 
v čokoládě

meDové arašíDy
cacahuetes con miel
honey Peanuts
cacahuÈtes au miel
erDnüsse mit honig

arašíDy v ČoKoláDe
cacahuetes con chocolate
chocolate Peanuts
cacahuÈtes au chocolat
schoKolaDen-erDnüsse

Kód: lo 017

lúPané slneČnicové semienKa
PiPas PelaDas
sunflower Kernels
PePins Peles De tournesol
gesalZene sonnenblumenKerne

Chilli arašídy

Pikantní
pražené arašídy

Kód: lo 006

Lískové 
oříšky

liesKové oriešKy
avellanas
haZelnuts
noisettes
haselnüsse 

Loupaná 
slunečnicová semínka



Classic

Kód: lo 028 Kód: lo 048

Žvýkačky Žvýkačky 
s příchutí máty

žuvaČKy
chicles bolas
bubble gum
chewing gum
Kaugummi Dragees

žuvaČKy s Príchuťou mäty
chicles sabor clorofila
chewing gum chloroPhyll
chewing gum saveur chloroPhylle
Kaugummi Dragees chloroPhyll

Kód: lo 047

Žvýkačky 
s jahodovou příchutí

žuvaČKy s jahoDovou Príchuťou
chicles sabor fresa
chewing gum strawberry
chewing gum saveur fraise
Kaugummi mit erDbeergeschmacK

Kód: lo 038 Kód: lo 015

Ovocné dražé Želé bonbóny

ovocné Dražé
grageas De fruta
fruit Dragees
Dragées aux fruits
frucht Dragees

želé cuKríKy
gomitas
jelly canDy
bonbons  gommes
fruchtgummi

Kód: lo 046 Kód: lo 045

Želé pendreky
Rebarbora

Želé pendreky
Jahoda

želé PenDreKy rebarbora
ruibarbos
rhubarb & custarD
rhubarbers
rhabarbers

želé PenDreKy jahoDa
rellenitos
strawberry Pencils
crayons De fraise
süsse erDbeeren

Kód: lo 021

Čokoládové 
dražé s arašídy

ČoKoláDové Dražé s arašíDami
cacahuetes De chocolate colores
chocolate Peanuts Dragees
Dragées De cacahuÈtes au chocolat
erDnüsse mit schoKolaDen Dragees



king sizE

Kód: lg 001

Kód: lg 006

Kód: lg 004

Kód: lg 017

Kód: lg 005

Kód: lg 018

Olivy plněné
ančovičkami

Solené arašídy

Arašídy 
ve skořápce

Žvýkačky 
s příchutí máty

Olivy plněné
červenou 
paprikou

Chilli arašídy

Slané 
kešu oříšky

arašíDy nevylúPané
cacahuetes con cáscara
whole  Peanuts
cacahuÈtes  entiÈres grillées
gesalZene erDnüsse

slané Kešu oriešKy
anacarDos salaDos
cashews
noix  De  cajou
gesalZene cashewKerne

Želé bonbóny

Želé pendreky
Jahoda

olivy Plnené anČoviČKami
aceitunas con anchoa
olives stuffeD with anchovies
olives fourrées aux anchois
oliven mit sarDellen gefüllt

olivy Plnené Červenou PaPriKou
aceitunas con Pimiento
olives stuffeD with reD PePPer
olives fourrées aux Poivrons
oliven mit PaPriKaPaste gefüllt

solené arašíDy
cacahuetes salaDos
salteD  Peanuts
cacahuÈtes  salées
gesalZene erDnüsse

chilli arašíDy
cacahuetes Picantes
chilli  Peanuts
cacahuÈtes  PiQuantes
PiKante erDnüsse

Čokoládové 
dražé s arašídy



King size

Kód: lg 007

Kód: lg 002

Kód: lg 003

Kód: lg 008

Kód: lg 013

Kód: lg 009

Koktejl
Speciál

Pražené loupané 
mandle

Kukuřičné
kroužky

Koktejl
sušených plodů

Obří solená
kukuřice

Kukuřičné
kornouty

KuKuriČné KrúžKy
aritos fritos
corn rings
anneaux De maÏs
maisringe

KuKuriČné KornútKy
conitos
corn cones
cônes De maÏs
maisKegel

KoKtajl šPeciál
cóctel sPecial
sPecial cocKtail
cocKtail sPécial
sPeZial-cocKtail 

KoKtajl sušených PloDov
cóctel De frutos secos
nuts cocKtail
cocKtail De fruits secs
trocKenfrüchte cocKtail 

Pražené lúPané manDle
almenDras fritas
frieD almonDs
amanDes frites
geschällte unD gesalZene  
manDeln

obria solená KuKurica
maiZ gigante salaDo
roasteD giant salteD corn nuts
maÏs géant salé
gesalZene riesenmaisKörner



king sizE

Koktejl
sušených plodů

Kukuřičné
kornouty

Kód: lg 016

Kód: lg 011

Kód: lg 012

Kód: lg 015

Kód: lg 010

Solené
pistácie

Slané
sušenky

Sladké pražené 
mandle a arašídy

Solené 
bramborové 
hranolky

Želé bonbóny

slaDKé Pražené manDle a arašíDy
garraPiňaDas
sweet roasteD almonDs & Peanuts
arachiDes et amanDes Pralinées
süss-gebrannte manDeln & 
erDnüsse

želé cuKríKy
gomitas
jelly canDy
bonbons gommes
fruchtgummi

solené Pistácie
Pistachos salaDos
salteD Pistachios
Pistaches salées
gesalZene PistaZien

solené ZemiaKové hranolKy
Patatas sticKs salaDas
salteD Potato chiPs
frites chiPs salées
gesalZene KartoffelsticKs

slané KreKry
galletitas salaDas
savoury biscuits
biscuits salées
salZgebäcK



Chips

Bramborové 
lupínky
Originál

Bramborové 
lupínky
Barbecue

Bramborové 
lupínky 
Smetana & cibule

Bramborové 
lupínky
Pikant

snacKs originál
snacKs original
snacKs original
snacKs original
snacKs original

snacKs smotana & cibuľa
snacKs sabor cebolla
snacKs sour cream & onion
snacKs crÈme & oignons
snacKs rahm&Zwiebel

snacKs  barbecue
snacKs  barbecoe
snacKs  barbecue
snacKs  barbecue
snacKs  barbecue

Kód: lf 001 Kód: lf 002

Kód: lf 003 Kód: lf 004

snacKs PiKant
snacKs Picante
snacKs hot & sPicy
snacKs chilli sauce
snacKs scharf&würZig



extrA
Bramborové 
lupínky 
Smetana & cibule

Bramborové 
lupínky
Pikant

Kód: bb 001 Kód: bb 002

Kód: en 033

Extra velké 
balení 
1 kg

Extra velké 
balení 
500 g

extra veľKé balenie 1 Kg
bolsas De granel 1 Kg
bulK bags 1 Kg
sacs en vrac De 1 Kg
gross-verPacKung von 1 Kg

extra veľKé balenie 500 g
bolsas De granel 500 g
bulK bags 500 g
sacs en vrac De 500 g
gross-verPacKung von 500 g

Dárkové 
balení 
DeLuxe

DarČeKové balenie Deluxe
PacK Deluxe
PacK Deluxe
PacK Deluxe
Deluxe-verPacKung



Premium
Slané 
kešu oříšky

slané Kešu oriešKy
anacarDos salaDos
cashews
noix  De  cajou
gesalZene cashewKerne

Pražené loupané 
mandle

Pražené lúPané manDle
almenDras fritas
frieD almonDs
amanDes frites
geschällte  unD gesalZene  

manDeln

Solené 
arašídy

solené arašíDy
cacahuetes salaDos
salteD  Peanuts
cacahuÈtes  salées
gesalZene erDnüsse

Koktejl
sušených plodů

KoKtajl sušených PloDov
cóctel De frutos secos
nuts cocKtail
cocKtail De fruits secs
trocKenfrüchte cocKtail 

Solené
pistácie

solené Pistácie
Pistachos salaDos
salteD Pistachios
Pistaches salées
gesalZene PistaZien

Obří solená
kukuřice

obria solená KuKurica
maiZ gigante salaDo
roasteD giant salteD corn 
maÏs géant salé
gesalZene riesenmaisKörner

Kód: lt 001 Kód: lt 002

Kód: lt 003 Kód: lt 004

Kód: lt 005 Kód: lt 006



premium king sizE

Slané 
kešu oříšky

slané Kešu oriešKy
anacarDos salaDos
cashews
noix  De  cajou
gesalZene cashewKerne

Pražené 
loupané 
mandle

Pražené lúPané manDle
almenDras fritas
frieD almonDs
amanDes frites
geschällte  unD gesalZene  

manDeln

Solené 
arašídy

solené arašíDy
cacahuetes salaDos
salteD  Peanuts
cacahuÈtes  salées
gesalZene erDnüsse

Koktejl
sušených 
plodů

KoKtajl sušených PloDov
cóctel De frutos secos
nuts cocKtail
cocKtail De fruits secs
trocKenfrüchte cocKtail 

Solené
pistácie

solené Pistácie
Pistachos salaDos
salteD Pistachios
Pistaches salées
gesalZene PistaZien

Obří solená
kukuřice

obria solená KuKurica
maiZ gigante salaDo
roasteD giant salteD corn
maÏs géant salé
gesalZene riesenmaisKörner

Kód: lt 101 Kód: lt 102

Kód: lt 103 Kód: lt 104

Kód: lt 105 Kód: lt 106



Automaty

Kód: mQ 029

Automat M-54
King Size, 54 ks
s ručním mechanickým mincovníkem,
přijímá všechny mince (volitelné nastavení)
9 sloupců x 6 plechovek, 54 ks
váha: 10 kg; Průměr: 38 cm
standardní výška: 100 cm (nastavitelné)
různá barevná provedení

venDing machine m-54
King siZe, 54 tins 
manually operated coin mechanism
accept all currencies (optional setting)
9 columns x 9 tins, 54 units.
weight: 10 kg; Diameter: 38 cm
standard height: 100 cm (adjustable)
variable colors

Kód: mQ 018

Kulatý železný
podstavec
pro všechny automaty:
m-42, m-54, m-81

rounD metal stanD
for all vending machines:
m-42, m-54, m-81

Kód: Pi 006

Železný stojan
na stěnu
pro automat m-81

metal wall bracKet
for vending machine m-81

s ručním mechanickým mincovníkem, přijímá všechny mince  
(volitelné nastavení), 9 sloupců x 9 plechovek, 81 ks. různé barvy.
váha: 7 kg; Průměr: 30 cm; standardní výška: 80 cm (nastavitelné)

venDing machine m-81, classic, 81 tins 
manually operated coin mechanism. accept all currencies 
(optional setting), 9 columns x 9 tins, 81 units. 
variable colors; weight: 7 kg; Diameter: 30 cm
standard height: 80 cm (adjustable)

Kód: mQ 022

Automat M-81
Classic, 81 ks

Kód: mQ 018

Automat M-42
Chips, 42 ks
s ručním mechanickým mincovníkem, přijímá všechny mince 
(volitelné nastavení), 7 sloupců x 6 plechovek, 42 ks
tmavě červená barva; váha: 10 kg; Průměr: 35 cm;
standardní výška: 80 cm (nastavitelné)

venDing machine m-42, chiPs, 42 tins 
manually operated coin mechanism. accept all 
currencies (optional setting), 7 columns x 6 tins,  
42 units; red color; weight: 10 kg; Diameter: 35 cm;
standard height: 80 cm (adjustable)



DoplňkY

Kód: mQ 018

Kartonový
stojánek
papírový stojánek hotelového typu
na 3 produkty řady classic

hotel DisPlay
material: paper
for 3 products, classic tins

Kód: en 013

Kód: en 034

Kartonová  
balení, 24 ks
jednoduché kartonové stojany pro produkty řady 
classic nebo snacks

Kód: en 030 Kód: en 031

Stojánky Classic
z tvrzené umělé hmoty, pro 3 nebo 6 druhů produktů

Plastic DisPlay
for classic tins, 3 or 6 product species

Kód: Pi 007 Kód: Pi 006

Železné stojany
Classic
pro produkty řady classic
až 8 druhů

metal wall bracKet
for classic tins
up to 8 species

carton DisPlay 
 24 tins 
for classic  
and snacks tins



Drtinova 12, 150 00 Praha 5

Česká republika

tel.: +420 251 550 548

e-mail: info@mini-bar.cz
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www.mini-bar.sk
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