
 

              

 

NABÍDKA PEČIVA PEKAŘSTVÍ VILLA 

Jsme rodinné pekařství, které si zakládá především na té nejvyšší kvalitě a nejlepší chuti. V 

naší vlastní výrobně se zabýváme ruční výrobou slaného i sladkého pečiva. Pečeme výhradně 

z kvalitních a poctivých surovin, a to bez použití palmového oleje, „éček“ a dalších lidskému 

zdraví a planetě škodlivých přísad. Veškeré receptury jsou naše vlastní a originální založené 

především na našem nadšení a chuti nabídnout lidem jen to nejlepší. Naše Pekařství Villa je 

rovněž držitelem velice prestižního ocenění v podobě zlaté hvězdy, které získalo v rámci 

největší soutěže světa zaměřené na top delikatesy konané ve Velké Británii the Great Taste. 

 

Naší doménou je žitné a celozrnné pečivo a dále pekařské delikatesy "all´Italiana" tedy 

pečivo jižního typu: olivové bagety, rajčatové bagety s bazalkou a oregánem, tymiánové 

pletence, čokoládový chléb a další speciality naší vlastní výroby. Umíme ale i českou 

"klasiku": máslové houstičky, ručně vyráběné rohlíky se sýrem a slaninou, žitný chléb, 

pšenično-žitný chléb, celozrnné bagety se lněným semínkem a slunečnicí a další. Ze 

sladkého nabízíme výrobu ovocných dezertů, makových lineckých řezů, tiramisu a dalších 

delikates, to vše vlastní výroby. Používáme kvalitní voňavé ovoce, které si sami 

zpracováváme. Mezi nejoblíbenější z naší nabídky patří ostružinové, jahodové, meruňkové a 

švestkové drobenkové koláče, dezerty a řezy. Celoročně vyrábíme linecké makové a 

jablečné řezy a smetanové koláče a svatební koláčky s náplní tvarohovou, makovou, 

povidlovou a čokoládovou.  

 

Více zde: https://www.pekarstvivilla.cz/ a na našich fb stránkách Pekařství Villa. 

 

 

https://www.pekarstvivilla.cz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.pekarstvivilla.cz%2F


Naše Pekařství Villa pro vás má pestrou nabídku různých dobrot, pochutin a delikates.  

Vybírejte z naší SLADKÉ i SLANÉ NABÍDKY: 

 

SLADKÁ NABÍDKA: 

SVATEBNÍ KOLÁČKY 

Svatební koláčky pečeme ručně z poctivé smetany a másla a doslazujeme třtinovým 
cukrem. Na náplních nešetříme a naše koláčky doslova přetékají lahodnými náplněmi, které 
sami připravujeme.  

 

Vybírat můžete z náplní: 

 lahodná tvarohová s rozinkou 

 poctivá maková pro milovníky ničím nenastavovaného máku 

 pravá švestková povidla navrch posypaná máslovou drobenkou 

Po vyndání z pece potíráme upečené koláčky pro ještě lepší chuť a vůni směsí másla a rumu.  

Voňavé svatební koláčky nakupujte buď jako „jednohubky“ ke kávě nebo pro vaši svatbu či 

domácí oslavu. (V případě zájmu o naši nabídku dobrot a delikates pro svatby nás 

kontaktujte). 

CENÍK:  

 

 

1 ks 8,- Kč/ 1 ks 



SMETANOVÉ MÁSLOVÉ KOLÁČE 

Koláče pečeme z másla a smetany s náplněmi, na kterých vůbec nešetříme.  

Vybírat můžete z těchto poctivých náplní: 

 Maková – čistý mák bez příměsí pro milovníky máku 

 Tvarohová s rozinkou – poctivý voňavý tvaroh 

 Povidlová – švestková povidla s drobenkou 

 Čokoláda – tvaroh – čokoládová náplň v kombinaci s tvarohem 

 Povidla – tvaroh – dvě chutě v jednom pro mlsné jazýčky 

39,- Kč / 1ks 

 

 

ŠPALDOVÉ KOLÁČE   

Koláče ze špaldové mouky, doslazované třtinovým 
cukrem.  

Vybírat můžete z těchto poctivých náplní: 

 Maková – čistý mák bez příměsí pro milovníky 
máku 

 Tvarohová s rozinkou – poctivý voňavý tvaroh 

 Meruňka, tvaroh, strouhaná hořká čokoláda 

 Povidlová – švestková povidla s drobenkou 

 Povidla – tvaroh – dvě chutě v jednom pro 
mlsné jazýčky 

39,- Kč / 1ks 
  



JAHODOVÝ DEZERT S TVAROHEM A HOŘKOU ČOKOLÁDOU  
„FRAGOLETTO“ 

 
 

79,- Kč/1 ks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAKOVÝ LINECKÝ ŘEZ 

  

Mák, jen mák a zase mák..poctivý a bez příměsí jen s tenkou vrstvou lineckého těsta 
…pro milovníky máku… 

 

 
 

59,- Kč / 1 ks 
 



CELOZRNNÝ JABLEČNÝ KOLÁČ S DROBENKOU  
– zcela bez laktózy 

 
 
 
 

Celozrnná špaldová mouka, čerstvě 
strouhaná jablíčka, skořice, třtinový 

cukr.. 
 

 

 
 
 

79,- Kč/1 ks 
 

 

 

 

 

 

 

 

MALINOVÝ ŘEZ S TVAROHEM  
A JEMNĚ STROUHANOU HOŘKOU ČOKOLÁDOU 

 
 

Třené těsto, tvaroh, maliny 
a jemně strouhaná hořká 

čokoláda na povrchu 

 
 
 

79,- Kč/1 ks 

 
 
 
 
 
 

 
 



CELOZRNNÝ ŠVESTKOVÝ KOLÁČ S MÁKEM A DROBENKOU 
– zcela bez laktózy 

 
 

 
 
 

Celozrnná špaldová mouka, 
švestičky, mák, třtinový cukr.. 

 

 
 

79,- Kč/1 ks 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKOVÝ ZÁVIN 
Máslové těsto bohatě napěchované poctivou makovou náplní pro milovníky máku. Dozlatova 

pečený  
 

55,- Kč / 1 ks 

 
Foto doplníme (zmizí vždy tak rychle, že nestíháme vyfotit ) 

 
 

 
 

LINECKÝ ŘEZ JABLEČNÝ 
Ručně vyráběné linecké těsto a bohatá náplň z čerstvých jablek prosypaných skořicí.. 

 
65,- Kč / 1 ks 

 
Foto doplníme (zmizí vždy tak rychle, že nestíháme vyfotit ) 

 
 



TIRAMISU 
 

 
Lahodné tiramisu dle domácí receptury 

s maskarpone,  šlehačkou, kávou, amarettem  
a pravými italskými piškoty 

 
 
 

Balení v uzavřeném plastovém obalu  

80 g / 45,- Kč 

 

 

Velké balení v uzavřeném plastovém obalu  
250 ml / 129,- Kč 

 

  

 

TARTALETKY 

Křehké máslové košíčky, rozplývající se na jazyku.  Na vašem svátečním stole, rautu nebo 
párty prostě nemohou chybět. Připravujeme je pro vás z těch nejvybranějších a 

nejlahodnějších surovin a chutného ovoce.  
 
 

 

 

 

 



 

TARTALETKA S ČOKOLÁDOVÝM 
KRÉMEM ZDOBENÁ OVOCEM  

(ovoce dle sezónní nabídky) 

 

25,- Kč / 1 ks 

 

 

 

 

 

TARTALETKA S VANILKOVÝM KRÉMEM 

ZDOBENÁ OVOCEM 

(ovoce dle sezónní nabídky) 

 

25,- Kč / 1 ks 

 

 

 

 

 



 

SLANÁ NABÍDKA: 

 

SHORT HOT DOGY  

 

Ručně vyráběné máslové těsto a lahodné mini párky. Toť základní ingredience short hot dogů 
Pekařství Villa. Nenechte si ujít tento lahodný zážitek. 

 
 

 
22,- Kč / 1 ks 

 

 

 

 

 

 

CELOZRNNÁ BAGETA 

 

Bageta z celozrnné mouky žitné a pšeničné se lněným 

semínkem, na povrchu sypaná slunečnicovými semínky 

65,- Kč / 1 ks (320g) 

 

 



 

ŽITNÝ CHLÉB 

 

Poctivý žitný chléb vyrobený  
pouze ze 100% žitné mouky 

 

60,- Kč / 1 ks (400g) 

 

 

 

PŠENIČNO ŽITNÝ CHLÉB 

Voňavý chlebíček, 
který by na vašem stole neměl chybět 

 

49,- Kč /1 ks (700 g) 

 

 

 

 

 



 

RAJČATOVÁ BAGETA 

Čerstvá rajčátka, oregáno, bazalka…naprosto fantastická delikatesa k masu, zeleninovým 

salátům, ke grilu nebo na upgrade vašich obložených chlebíčků 

59,- Kč / 1 ks (400 g) 

 

 

 

 

 

 

 

OLIVOVÝ PLETENEC 

 

Černé olivy, rozmarýn, tymián…chuťovka k rybám, 

sýrům, fantastická hitovka pro rychlou večeři třeba 

v podobě brusketek 

59,- Kč / 1 ks (400 g) 

 



MÁSLOVÉ HOUSTIČKY 

 

Ručně pletené poctivé máslové houstičky 

 

8,- Kč / 1ks (50g) 

 

 

 

 

 

 

ANGLICKÝ ROHLÍK SE SÝREM A SLANINOU 

Ručně vyráběný rohlík z máslového těsta. 

Mňaminka k snídani, svačince pro děťátka i 

dospělé. 

25,- Kč / 1 ks (120g) 

 

 

 



SÝROVÝ ROHLÍK  

Ručně vyráběný rohlík z máslového těsta 

sypaný sýrem 

15,- Kč / 1 ks (100g) 

 

 

 

 

 

 

OLIVOVÁ HOUSKA  

Ručně vyráběná voňavá maxi houska s černými 

olivami, rozmarýnem a tymiánem.  

15,- Kč / 1 ks (90g) 

 

 

 

 

 

 



RAJČATOVÁ HOUSKA  

Ručně vyráběná voňavá maxi houska s čerstvými 

rajčaty, dobromyslem a bazalkou.  

Náš tip: Housku rozkrojíme a naplníme opečeným 

masíčkem, zeleninovým salátem a oblíbeným 

dresinkem. Dobrou chuť    

15,- Kč / 1 ks (90g) 

 

 

 

 

CELOZRNNÁ HOUSKA 

Ručně vyráběná houska z celozrnné mouky  

se lněným semínkem sypaná sezamem. 

15,- Kč / 1 ks (90g) 

 

 

 

 

 



 

NABÍDKA CENOVĚ VÝHODNÝCH VÍKENDOVÝCH BALÍČKŮ  

„OD KAŽDÉHO NĚCO“  

Víkendové balíčky jsme pro vás připravili jako výběr toho nejlepšího a „od každého něco“. 

Balíčky jsou výhodným nákupem, neboť oproti běžným cenám vás balíček vyjde o dvacetinu 

méně 

Vybírat můžete z následujících druhů balíčků: 

BALÍČEK KLASIK: 

Chléb pšenično žitný 1 ks  

Houska máslová 6 ks   

Short hot dog 4 ks  

Svatební koláčky mix náplní (nebo dle vašeho přání) 12 ks  

Původní cena: 281,- Kč – 20% 

Cena balíčku Klasik: 225,- Kč 

 

BALÍČEK FIT: 

Chléb žitný 1 ks  

Houska celozrnná 4 ks  

Špaldový koláč mix náplní (nebo dle vašeho přání) 3 ks  

Původní cena: 237,- Kč – 20% 

Cena balíčku Fit: 190,- Kč 



BALÍČEK MLSOUN: 

Celozrnná bageta 1 ks   

Anglický rohlík se sýrem a slaninou 2 ks   

Short hot dog 4 ks      

Tiramisu 1 ks (250 ml balení)   

Fragoletto (jahodový dezert s tvarohem a hořkou čokoládou) 1 ks   

Původní cena: 411,- Kč – 20% 

Cena balíčku Mlsoun: 329,- Kč 

 

BALÍČEK VÍKEND GRIL: 

Rajčatová bageta 1 ks   

Olivový pletenec 1 ks   

Chléb pšenično žitný 1 ks   

Celozrnné housky 3 ks   

A K TOMU SLADKÁ TEČKA  

Svatební koláčky mix náplní (nebo dle vašeho přání) 30 ks   

Původní cena: 452,- Kč – 20% 

Cena balíčku Víkend Gril: 362,- Kč 

 



BALÍČEK BIG VISIT:   

pro návštěvu až 10 osob 

Z tohoto šikovného balíčku vykouzlíte nádherný rautový stůl, kterým překvapíte každou 

návštěvu. Nechte se inspirovat například celozrnnou bagetou, ze které připravíte ty 

nejchutnější obložené chlebíčky nebo rajčatovou bagetou, ze které budou ty nejlepší 

brusketky. Voňavý chléb se výborně bude hodit ke grilování a ostatní můžete použít pro 

studené obložené mísy. Odpoledne překvapíte širokým výběrem sladkých zákusků, které 

můžete nakrájet na menší kousky a servírovat ke kávě. 

Náš tip: Fragoletto nechte před podáváním lehce zamrazit, nakrájejte na menší kousky a 

podávejte ještě zmražené jako semifredo ke kávě. 

Dobrou chuť 

Anglický rohlík se sýrem a slaninou 4 ks   

Short hot dog 6 ks     

Sýrový rohlík 4 ks   

Máslová houstička 8 ks   

Rajčatová bageta 1 ks    

Chléb pšenično žitný 1 ks   

Celozrnná bageta 1 ks   

A K TOMU NĚCO SLADKÉHO KE KAFÍČKU: 

Fragoletto (jahodový dezert s tvarohem a hořkou čokoládou) 2 ks    

Celozrnný špaldový jablečný koláč 2 ks    



Makový linecký řez 2 ks     

Špaldový koláč mix náplní (nebo dle vašeho přání) 4 ks     

Svatební koláčky mix náplní (nebo dle vašeho přání) 15 ks   

Původní cena: 1239,- Kč – 20% 

Cena balíčku Big Visit: 991,- Kč 

 

 

Objednávejte prostřednictvím našeho e-mailu: pekarstvivilla@seznam.cz. Pro vaše 

větší pohodlí jsme připravili přehledný formulář pro vaše objednávky, který je přílohou 

této nabídky. 

Vaše objednávky přijímáme vždy nejdéle do čtvrtka do 20:00 hod. 

KAŽDÝ PÁTEČNÍ PODVEČER MEZI 18:00 – 20:00 hod SI MŮŽETE VYZVEDNOUT VÁMI 

PŘEDEM OBJEDNANÉ PEČIVO PŘÍMO V NAŠÍ VÝROBNĚ. PŘÍPADNĚ ZAJISTÍME ROZVOZ 

K VÁM, ROVNĚŽ PO DOHODĚ, A TO KAŽDÉ SOBOTNÍ ODPOLEDNE. 

Těšíme se na vás  

PEKAŘSTVÍ VILLA 
Generála Strankmüllera 1529 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

mailto:pekarstvivilla@seznam.cz

