
 

             SVATEBNÍ NABÍDKA 

Připravili jsme pro Vaši svatbu pestrou nabídku různých dobrot, pochutin a delikates. 

Vybírejte z našeho SLADKÉHO i SLANÉHO BARU: 

 

SLADKÝ BAR: 

SVATEBNÍ KOLÁČKY 

Svatební koláčky pečeme ručně z poctivé smetany a másla a sladíme 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 

 ořechová z opravdových ořechů, másla a rumu 

 jablečná – čerstvá jablíčka oloupeme a nastrouháme, promícháme třtinovým cukrem a 

skořicí a navrch posypeme máslovou drobenkou 

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



DOPORUČENÉ MNOŽSTVÍ KOLÁČKŮ: 

Pro Vaši lepší představu obvyklého množství svatebních koláčků pro svatbu uvádíme 

následující doporučené množství. Zvykem je mít svatební koláčky k pozvánkám na 

svatbu, na svatební hostině a pro výslužky. Záleží na každém z Vás, zda budete chtít mít 

koláčky pro pozvánky, do výslužek nebo pouze na svatební hostině. 

 pro pozvánky: 10 - 15 ks / 1 pozvánka (ideálně od každé náplně min. 2 koláčky) 

 

 pro svatební hostinu: koláčky obvykle servírované na rautovém stole nebo na 

svátečním stole pro každého hosta na dezertních talířkách 

 10 ks / 1 osoba – pokud budete mít ještě další dezert pro každého hosta 

 15 ks / 1 osoba – pokud budete mít skromnější další pohoštění 

 

 pro výslužky: 10 – 30 ks – záleží na důležitosti osoby (svědek, blízcí příbuzní, 

….nakonec ti ostatní) 

 

 

 

CENÍK:  

 

 

 

 

 

do 220 ks 10,- Kč / 1 ks 

221 – 400 ks 9,50 Kč / 1 ks 

401 – 600 ks 9,- Kč / 1 ks 

601 ks – 800ks  8,50 Kč / 1 ks 

800 ks a více 8,- Kč / 1 ks 



VILLANDIA COOKIES – MINI CUKROVÍ 

Pekařství Villa pro Vás nově připravilo VILLANDIA COOKIES, které se stane ozdobou 

Vaší svatební hostiny. Toto roztomilé mini cukroví v papírových košíčkách mile překvapí 

každého Vašeho hosta. Pečeme ho v různých barevných variacích, aby na svátečním stole 

působilo pestrým a přitažlivým dojmem – světlá z vanilkového těsta a tmavá z kakaového 

těsta. Každý kousek precizně nazdobíme a vložíme do papírového košíčku. Cukroví Vám 

připravíme jako mix druhů.  

 

 

Villandia Cookies – to je ručně vyráběné sváteční mini cukroví z těch nejkvalitnějších a 

nejpoctivějších surovin, které se jen rozplývá na jazyku. 

**Cukroví má různé mini tvary** - 

srdíčka, bábovičky, čtverce, kulaté. 

Těsto je vanilkové a kakaové. Cukroví 

je plněné vanilkovým a čokoládovým 

krémem. Zdobené čokoládovými 

ozdobami, kustovnicí, sušenými 

jahodami, sušeným červeným rybízem, 

mandlemi a čokoládovou polevou. 

Dodáváno je v papírových košíčkách. 

Luxusně ozdobí váš stůl. Milují děti i 

dospělí. 

**Složení** 

- **Těsto:** mouka pšeničná, cukr, máslo, olej slunečnicový, vejce, vanilkový extrakt, kakao 

se sníženým obsahem tuku, sůl.  

- **Čokoládový krém:** bambucké máslo, cukr, kakao, kakaové máslo, lískové oříšky, 

odtučněné mléko.  



- **Vanilkový krém:** cukr, kakaové máslo, plnotučné mléko, odtučněné mléko, laktóza, 

přírodní vanilkové aroma).  

- **Čokoládová poleva:** cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, emulgátory - sójový lecitin, máslo.  

- **Čokoládové ozdoby:** cukr, kakao, plnotučné mléko v prášku, kakaové máslo, 

slunečnicový lecitin. 

- **Posyp - ozdoby:**  

- Jahody sušené mrazem (složení: celé jahody vysušené mrazem 100% přírodní, bez 

konzervačních látek, bez přidaného cukru nebo jiných přísad. Bohaté na antioxidanty a živiny, 

neobsahuje geneticky modifikované organismy).  

- Máta sušená mrazem (složení: máta peprná sušená mrazem na kousky, 100% přírodní, bez 

konzervačních látek, bez přidaného cukru nebo jiných přísad. Bohaté na antioxidanty a živiny,  

neobsahuje geneticky modifikované organismy). 

- Červený rybíz sušený mrazem (složení: červený rybíz. Vysušeno mrazem. Červený rybíz 

sušený mrazem je 100% přírodní. Bez konzervačních látek, bez přidaného cukru nebo jiných 

přísad. Bohatý na antioxidanty a živiny. Neobsahuje geneticky modifikované organismy. 

Neobsahuje alergeny). 

- Mandle sekané. 

CENÍK MINI CUKROVÍ: 

 

 

 

 

 

KOKTEJL DEZERTY 

 

Vaše hosty ohromíte i našimi KOKTEJL 

DEZERTY. Luxusně se vyjímají na rautovém stole 

přímo na svatební hostině. Koktejl dezerty vyrábíme 

z poctivých krémů a čerstvého ovoce. Vybírat 

můžete z mnoha druhů a příchutí: 

400 g 498,- Kč 

1 kg  1050,- Kč 



 

 Koktejl dezert Tiramisu 

 Koktejl dezert se zeleným čajem Matcha a lesním ovocem 

 Dvoubarevný koktejl dezert s jahodovým a vanilkovým krémem zdobený ovocem 

 Lehký jogurtový koktejl dezert s ovocným musli 

 Kávový koktejl dezert s hruškou a lesním ovocem 

 Dvoubarevný koktejl dezert s čokoládovým a     

banánovým krémem zdobený ovocem a čokoládou 

 Jahodový koktejl dezert s borůvkami zdobený 

lístkem máty a malinou 

 Dvoubarevný koktejl dezert s jogurtovým a 

jahodovým krémem zdobený ovocem a čokoládovou 

ozdobou 

 Koktejl dezert Matcha s ananasem zdobený ovocem 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

CENÍK KOKTEJL DEZERTŮ: 

Minimální počet 25 ks / 1 druh. Od 25 ks 

možný mix více druhů. Ovoce bude 

přizpůsobeno sezónní nabídce (týká se 

zimních měsíců). 

 

 

 

TARTALETKY 

Tartaletky (Tartellette) - malé křehké máslové košíčky, rozplývající se na jazyku.  Na Vašem 

svátečním stole, rautu nebo párty prostě nemohou chybět. Připravili jsme je pro Vás z těch 

nejvybranějších a nejlahodnějších surovin a chutného ovoce.  

Vybírat můžete z několika druhů: 

  

 Tartaletka s banánovým krémem, kiwi a malinou  

 Tartaletka s čokoládovým krémem zdobená ovocem  

 Tartaletka s jahodovým krémem zdobená čokoládou a ovocem  

 Tartaletka s kávovým krémem, hruškou a skořicí  

 Tartaletka s vanilkovým krémem a ovocem  

 

25 ks  27,- Kč /1ks/ 

jednodruhové 

26 – 100 ks  25,- Kč /1ks/ 

možno mix druhů 

101 – 250 ks 23,- Kč /1ks / 

možno mix druhů 

251 – 500 ks  21,-Kč/1ks/ 

možno mix druhů 



 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tartaletka s čokoládovým krémem zdobená ovocem Tartaletka s jahodovým krémem zdobená 

čokoládou a ovocem 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 
Tartaletka s banánovým krémem, kiwi a malinou                      Tartaletka s kávovým krémem, hruškou a skořicí 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tartaletka s vanilkovým krémem zdobená ovoce 



CENÍK TARTALETEK: 

Minimální počet 25 ks / 1 druh. Od 25 ks možný mix více druhů. Ovoce bude přizpůsobeno 

sezónní nabídce (týká se zimních měsíců). 

 

 

  

 

 

 

 

 

CUKROVÍ OCENĚNÉ ZLATOU 

HVĚZDOU GREAT TASTE 

Vaši svatební tabuli můžete obohatit i 

našimi vyhlášenými vanilkovými 

rohlíčky. Zejména je uvítají ti z Vás, 

kdo svatbu plánují v zimních měsících. 

Nenechte si ujít příležitost a ochutnejte 

naše vanilkové rohlíčky oceněné zlatou 

hvězdou Great Taste. 

Soutěž Great Taste organizuje Guild of 

Fine Food a námi získaná hvězda je 

celosvětově uznávaným oceněním 

dobrého jídla a pití. Tato cena bývá 

obvykle označována jako "Oscar" ve 

světě gastronomie a jedná se v podstatě o požitkářský ekvivalent "Booker Prize".  Získání 

ocenění a možnosti používání loga The Great Taste je velkým uznáním pro výrobce a 

především zárukou kvality a chutnosti výrobku pro zákazníky. 

V roce 2015 se do této soutěže přihlásilo celkem 10 000 produktů z celého světa. Jednotlivé 

potraviny a nápoje byly testovány v několika kategoriích formou slepého testování vzorků. 

Testování probíhalo celých 49 dní, v období od března do července a výsledky byly vyhlášeny 

během srpna. Testování bylo podporováno velšskou vládou a porotci se sešli ze všech koutů 

světa. Hodnotící porota byla sestavena ze 400 kulinářských expertů, šéfkuchařů, nákupčích 

potravin, restauratérů, výrobců potravin a žurnalistů píšících pro prestižní magazíny s 

potravinářskou tematikou. 

                                        CENÍK VANILKOVÝCH ROHLÍČKŮ: 

 

 

 

25 ks  29,- Kč /1ks/ 

jednodruhové 

26 – 100 ks  28,- Kč /1ks/ 

možno mix druhů 

101 – 250 ks 27,- Kč /1ks / 

možno mix druhů 

251 – 500 ks  26,-Kč/1ks/ 

možno mix druhů 

0,5 kg 619,- Kč 

1 kg (cca 100 ks) 1219,- Kč  



SLANÝ BAR: 

SHORT HOT DOGY  

Ručně vyráběné máslové těsto a lahodné mini párky od spřáteleného českého uzenáře. Toť 

základní ingredience short hot dogů Pekařství Villa. Nenechte si ujít tento lahodný zážitek. 

 

 

 

CENÍK: 

Minimální odebraný počet 30 ks. 

 
30 ks 29,- Kč / 1 ks 

31 a více 28,- Kč / 1 ks 

 

 

 

 

 

PRECLÍČKY S RŮŽOVOU SOLÍ nebo CHIA SEMÍNKY 

Mini ručně vyráběné preclíčky zdobené růžovou himalájsou solí a chia semínky zaujmou 

všechny Vaše hosty a potěší jejich chuťové pohárky. Zkuste je k vínu, sýru nebo jen tak na 

chroupání. 

 

CENÍK: 

Preclíčky s růžovou himálajskou solí / 

s chia semínky 

 

Objednávejte prostřednictvím našeho e-mailu: 

pekarstvivilla@seznam.cz 

nebo nám zavolejte na tel: 775 323 156. 

0,5 kg  329,- Kč 

1,0 kg 649,- Kč 

mailto:pekarstvivilla@seznam.cz

