
 
Jsme  
z jednoho 
těsta.



Všechny chutě světa z jednoho těsta
Na začátku je a byla poctivá kobliha. Nejlepší směs na koblihy, která se nám dosud 
povedla, jsme hrdě nazvali Royal Berliner. Je vpravdě královská: poctivě česká 
a zároveň lahodně světová. Snadno se zpracovává, těsto je stabilní při kynutí 
i smažení, což dává svobodu k přípravě rozmanitých výrobků nasladko i naslano 
podle receptů z celého světa.

Emoji 
Emoji je partička koblih, která umí vyjádřit náladu grimasou. Nepotřebují 
slova. Smíšek, Pusínek, Kámoš nebo Mrzout? Tvářičky k nakousnutí. Téhle party 
nebudete mít nikdy dost!

Globuli
Představujeme vám naše Globuli. Propojují chutě všech kontinentů. Jsou malými 
posly lásky, která prochází žaludkem. Až je lidé ochutnají, ať mají na jazyku, 
že z jednoho těsta je nejen Zeelandia, ale i my všichni, kteří věříme, že dobré  
chutě spojují lidi z celého světa. Co Globuli, to jiná země a její typické sladké 
i slané chutě.

Jsm
e z jednoho těsta.

Koblihy.
Zlatavá klasika s nadýchanou střídkou,  
která se rozplývá na jazyku.

Vyrobená z Royal Berlineru a plněná 
dle libosti ovocnou či jinou náplní.



Koblihy.

Em
oji.

Roztomilé miniaturky přelité vanilkovým krémem.

Vyrobené z Royal Berlineru a obohacené máslem, 
tvarohem a mlékem.

Smíšek
Kámoš

Mrzout

Pusínek



G
lobuli sladké.

G
lobuli sladké.

Gladiátorský cronut s čokoládovým krémem.

Provalované cronuty z Royal Berlineru plněné 
kakaovým krémem Bolero či jemnou ganache 
náplní z čokolády Arabesque NOIR58.

Karnevalový citronový donut s roztančenou 
šlehačkou.

Vykrajovaný donut z Royal Berlineru se šlehačkou 
dochucenou citronovým frutafillem.



G
lobuli slané.

G
lobuli slané.

Samurajský duel krevet s wasabi.

Sendvič vyrobený z Royal Berlineru
a směsi Panoplus Sunflower, zjemněný  
Zedomals Liquidem.

Křupavý taneček s čerstvým ovocemna špízu.

Provalované křehké cronutky z Royal Berlineru  
s probarvenou vrstvou těsta.



G
lobuli slané.

G
lobuli slané.

Slaninová jízda na vaječné melanži.

Sendvič vyrobený z Royal Berlineru 
a směsi ŽitoPro 96.

Žhavé bramborové sombrero s trhaným 
vepřovým masem.

Slaný donut z Royal Berlineru se záparou Silkgrain 
Sonnen Müsli a bramborovou kaší s mlékem.



Sídlo společnosti:

Zeelandia spol. s r.o.
Malšice 267
391 75  Malšice

Tel.: +420 381 791 811
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keep exploring.


