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Citát z 19. století praví: 

„Udělat dobrou zmrzlinu 
je věda, toť nejtěžší 

z cukrářského řemesla“.



Moderní a známé 
chutě celé Evropy. 

Více smetany, více čokolády, 
více ořechů, více ovoce, 

více poctivé a řemeslné zmrzliny. 

...inspirováno létem



Salted 
Caramel

Příjemné překvapení 
pro milovníky netradičních 

spojení. Kombinace smetanové 
zmrzliny a toppingu s příchutí 

slaného karamelu vytváří 
nevšední chuťový zážitek.



Lemon 
Cheesacake

Zmrzlina z pravé 
smetany v kombinaci 
se svěží chutí citronu 

překvapí každého gurmána. 



Vanilková
Vanilková zmrzlina 

je právem nazývána královnou 
mezi zmrzlinami. 

Lahodná vanilková zmrzlina 
La Panna se smetanou 
a kousky pravé vanilky 

ohromí zkrátka každého.



Čokoládová
Znamenitá čokoládová 
zmrzlina s čokoládovým 

toppingem a kousky 
čokolády, která potěší 

každého milovníka pravé 
kvalitní čokolády.



Jahodová
Jedinečná jahodová zmrzlina 
ze dvou druhů jahodových 

příchutí s jahodovými 
kousky. Plná chuť, více 
jahod, více smetany.



Carrot 
Cheesecake 

Chcete svým zákazníkům 
nabídnout osvěžující carrot
cheesecake? Nabízíme Vám 
skvělou kombinaci lahodné 

smetanové zmrzliny 
s příchutí mrkvového dortu.

novinka



Crème 
Brûlée

Skvělá smetanová zmrzlina 
s oblíbenou příchutí crème 
brûlée a kousky karamelu. 
Lahodná pochoutka pro 

obdivovatele osvěžujících 
zmrzlinových dezertů.



Pekanový ořech 
s medem 

Pro milovníky ořechů a medu! 
Doporučte svým hostům 

dezert s vynikající smetanovou 
zmrzlinou, medovým 

toppingem a spoustou kousků 
pekanových ořechů.



Cream 
& Brownies

Cream & Brownies je zmrzlina 
výjimečná svojí kombinací 

smetanové zmrzliny a skvělého 
toppingu s chutí brownies.



Mátová 
s čokoládou

Osvěžující mátová zmrzlina 
s čokoládovými šupinkami. 

Oblíbená chuť osvěžující máty 
doplněná čokoládovými 

šupinkami, kterou si Vaši hosté 
vychutnají buď jako součást 

dezertu či poháru 
nebo samostatně.



Vynikající chuť a atraktivní zdobení 
- to je zmrzlina La Panna.
Podpořte své podnikání 

našimi značkovými materiály!

Výdejník 
La Panna

Výstrčka 
La Panna

Poutač
La Panna

Držák na kornoutky 
La Panna



Atraktivní zdobení 
přímo z výroby

Zmrzlinové 
menu

La Panna

549006 
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La Panna 
1x 200 ks

 

Zapichovátko 
La Panna

540023 
Kornout Grand

La Panna
1x 460 ks
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Zákaznické centrum 
Bidfood Czech Republic

Gastronomie: 

Čechy Sever: 605 642 642, 414 113 414

Praha + Čechy Jih: 605 642 444, 414 113 444

Morava: 605 642 643, 414 113 415

zakaznickecentrum@bidfood.cz

Maloobchod: 

Čechy

Tel: 605 642 001

Morava

Tel: 605 642 002, 414 113 002

Objednávky pro vietnamskou komunitu:

605 642 411

callcentrum@bidfood.cz

www.bidfood.cz
www.mujbidfood.cz

www.primazmrzlina.cz


