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Vítáme Vás v kavárně 
Domu knihy KNIHCENTRUM.cz

Otevřeno máme

 Po až Pá  -  od 700  do 2000

 So a Ne   -  od 800  do 2000

káva, zákusky, snídaňové menu, panini

besedy, autogramiády

salónek BROUK a BABKA

rezervace míst na akce

www.knihcentrum-ostrava.cz/rezervace

tel. 607 082 029

nabídku občerstvení můžete využít 
na všech patrech Domu knihy

Děti Vám pohlídáme v dětském koutku.

Náš personál
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Pokud od obsluhy při placení  
neobdržíte vytištěný doklad,  
útrata jde na účet podniku.

ovocný kelímek 
0,2 kg

42,-

Sezónní nabídka
RESTART

zdravé pokušení 
0,2 l

39,-

smoothie 
dle denní nabídky

55,-
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Káva
 1 Caffé Manuel Espresso 35 Kč
 2 Caffé Manuel Ristretto 35 Kč
 3 Caffé Manuel Americano 35 Kč
 4 Caffé Manuel Cappuccino - 7** 41 Kč
 5 Caffé Manuel Macchiato - 7** 41 Kč 
 6 Caffé Manuel Latte Macchiato - 7** 45 Kč
 7 Caffé Manuel Doppio 59 Kč
 8 Caffé Manuel Turecká 35 Kč
 9 Caffé Manuel Vídeňská - 7** 45 Kč
 10 Caffé Manuel Alžírská - 3,7** 51 Kč
 11 Caffé Manuel Irská - 7** 51 Kč
 12 Caffé Manuel Kubánská - 7** 51 Kč
 13 Caffé Manuel Frappé - 7** 45 Kč
 14 Caffé Manuel Ledová (zmrzlina, šlehačka) - 7** 51 Kč
 15 Cafemio cappuccino RAUCH (0,25 l) - 7** 42 Kč
 16 Káva MANUEL zrnková 90% Arabicca (1 kg) 749 Kč
 17 Káva MANUEL SORRISO mletá 250 g 215 Kč 
 18 Káva MANUEL SORRISO zrnková 250 g 235 Kč
 19 Káva MANUEL DOLCE VITA mletá 250 g 205 Kč 
 20 Káva MANUEL DOLCE VITA zrnková 250 g 215 Kč 
 21 Káva MANUEL CAPRICCIO mletá 250 g 189 Kč 
 22 Káva MANUEL CAPRICCIO zrnková 250 g 199 Kč

* všechny kávy i v bezkofeinové variantě
** seznam alergenů na straně 24
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Čokolády
 1 Čokoláda Manuel (0,1 l) - 3,6,7,8** 42 Kč
  (mléčná, extra hořká, bílá, kokos, pomeranč se skořicí) 
 2 Dětské kafíčko (0,25 l) - 6,7** 20 Kč
  (mléko, granko)
 3 Ovocné pyré do čokolády  5 Kč
  (višeň, borůvka, malina)

Koktejly
 4 Mléčný shake (0,3 l) - 7** 45 Kč
  (jahoda, malina, borůvka, lesní směs) 
 5 Ledová tříšť (0,2 l)  34 Kč
  (máta, lesní ovoce, jahoda)
 6 Smoothie polníčkové (0,4 l)  55 Kč
 7 Smoothie s borůvkami (0,3 l)  45 Kč

** seznam alergenů na straně 24

Přísady a doplňky
 8 Mléko (0,04 l) - 7** 5 Kč
 9 Sojové mléko (0,04 l) - 6** 10 Kč
 10 Šlehačka (0,04 l) - 7** 8 Kč
 11 Monin sirup (0,02 l) 8 Kč
  (francouzská vanilka, kokos, levandule, oříšek, pražený oříšek, 

toffe crunch, tiramisu, crème brûlée, dýňový) 
 12 Med porcovaný (20 g) 8 Kč
 13 Džem (25 g) 8 Kč
 14 Kelímek s víčkem (malý, střední, velký) 5 Kč
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Sypané čaje do konvičky
 1  Čaj zelený s jasmínem (7 g, 50) 49 Kč
  (zelený čaj, květy jasmínu)
 2 Čaj višeň a borůvka (7 g, 51)  49 Kč
  (ibišek, rozinky, bezinka, šípky, aroma, borůvky,
  chrpa, přírodní aroma třešeň)
 3 Čaj jablko a citrón (7 g, 52) 49 Kč
  (ibišek, pomerančová kůra, šípek, jablko,
  měsíček, přírodní citrónové aroma)
 4 Čaj fík s květy žluté růže (7 g, 53)  49 Kč
  (ibišek, šípek, kousky fíků, přírodní aromata,
  pupeny žluté růže, měsíček)
 5  Čaj z hrušky a broskve (7 g, 54)  49 Kč
  (ibišek, šípek, rozinky, bobule černého bezu, pomerančová
  kůra, jablko, meruňka, hruška, broskev, chrpa)
 6  Čaj mátový s citrónovou trávou (7 g, 55)  49 Kč
  (verbena, máta)
 7 Čaj z lesního ovoce (7 g, 56)  49 Kč
  (ibišek, šípek, jablko, borůvky,
  bobule černého bezu, červený rybíz, měsíček, chrpa)
 8  Čaj z tropického ovoce (7 g, 57)  49 Kč
  (ibišek, šípek, jablko, papája, látky určené k aromatizaci,
  kandované krystaly cukru, pomerančová kůra, 
  bezový květ, skořice, mandle)
 9  Čaj jasmínový se skořicí a hřebíčkem (7 g, 58)  49 Kč
  (ibišek, drcený cukr, šípek, pomerančová kůra, jablko, skořice,
  hřebíček, nasekané mandle, jasmín, skořice a aroma vanilky)
 10  Čaj alpský (7 g, 59)  49 Kč
  (ibišek, šípek, jablko, rozinky, bobule černého bezu,
  lékořice, jahodník, heřmánek, chrpa)
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 1 Černý Ceylon (1,7 g, 1) 32 Kč
  (z ostrova Srí Lanka, čaj s nezaměnitelnou sametovou 

chutí Čaj Ceylon)
 2 Černý Darjeeling (1,7 g, 2) 32 Kč
  (Himaláje s jejich nekonečnými plošinami nám nabízejí 

vůni jedinečného čaje. Čaj Darjeeling Indian)
 3 Černý Earl Grey (1,7 g, 3) 32 Kč
  (Spojení bergamotového oleje s intenzivní chutí černého 

čaje dá jedinečnou a výjimečnou chuť, Čaj černý, 
bergamotový olej)

 4 Černý s lesními plody (1,5 g, 4) 32 Kč
  (Ovocné aroma vonící z lesa. Čaj Ceylon s kousky 

ovoce - borůvky, maliny, černý rybíz)

Porcované čaje Manuel

 5 Bylinný heřmánkový (1,1 g, 9) 32 Kč
  (šálek relaxace s přírodní vůní ze starověku, Květ heřmánku)
 6 Bylinný horský (1,1 g, 21) 32 Kč
  (Energie dávána rostlinami ze Středomořské vysočiny. Meduňka, verbena, 

šalvěj, květ černého bezu, heřmánek, lípa, máta, citronová tráva)
 6 Bylinný uklidňující (1,1 g, 22) 32 Kč
  (Všechny relaxační vlastnosti pro klidný spánek a sladké sny. Meduňka, 

heřmánek, chmel, levandule, skořice)
 7 Bylinný kořeněný (3 g, 23) 32 Kč
  (Dar intenzivní kořeněné vůně. Květ ibišku, skořice, jablko, pomerančová 

kůra, hřebíček, aroma)
 8 Mátový čaj (1,2 g, 17) 32 Kč
  (Povzbuzující vůně máty pro čerstvé a osvěžující spojení. Máta) 

černý

bylinný
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 9 Ovocný divoká třešeň (3 g, 10) 32 Kč
  (Delikátní spojení s nádechem jara. Květ ibišku, šípek, jablko, 

aroma, bobule černého bezu, pomerančová kůra, divoká třešeň)
 10 Ovocný lesní jahoda (3 g,11) 32 Kč
  (Sladkost jahod a vůně z lesa. Květ ibišku, sušené jablko, 

šípek, bobule černého bezu, aroma, kyselina citronová, 
citronová kůra, skořice, sušená jahoda)

 11 Ovocný červený pomeranč (1,5 g,12) 32 Kč
  (Omamná vůně červeného pomeranče. Květ ibišku, 

sušené jablko, šípkové aroma, kyselina citrónová, bobule 
černého bezu, skořice, pomerančová kůra.)

 12 Ovocný lesní malina (3 g,13) 32 Kč
  (Delikátní nápoj se sladkou intenzivní chutí malin. Květ ibišku, 

sušené jablko, šípkové aroma, kyselina citronová, bobule 
černého bezu, skořice, citronová kůra, sušená malina)

 13 Ovocný borůvka a šípek (2,2 g,16) 32 Kč
  (Delikátnost z šípku přichází skrz vášnivost z borůvky. 

Květ ibišku, šípek, borůvka)
 14 Ovocný jablko a skořice (3 g,19) 32 Kč
  (Sladké jablko dává nápoj s nezaměnitelnou jemnou 

chutí. Šípek, jablko 20%, květ   
ibišku, přírodní aroma, pomerančová kůra, skořice)

 15 Výběr ovoce BIO (3 g, 30) 35 Kč
  (Ovocná chuť probouzející vůně léta.

 16 Zelený čaj (1,7 g, 7) 32 Kč
  (Přírodní, lehký a zdraví prospěšný čaj. Čaj Verde)

 17 Rooibos BIO (1,7 g, 37) 35 Kč
  (Červený čaj z Afriky od Masajů, který je chutný, 

aromatický a plný vitamínů: opravdový lék 
pro psychickou pohodu.)

ovocný

zelený a rooibos
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Čaj pečený
 4 Babiččin čaj (pečený) (0,2 l) 32 Kč
  (Aloe vera a kiwi, brusinka, citrusová směs se zázvorem, exotická směs,  

rakytníková směs, lesní směs, černý bez a mandarinka, mango a ananas, 
šípkový s medem, bílý se zázvorem a medem, bílý s hruškou a medem)

Chai Latté
 1 David Rio Tiger Spice Chai (0,3 l) - 6,7** 59 Kč
  (černý čaj s příchutí skořice, kardamonu  

a hřebíčku našlehaný s mlékem)
 2 David Rio Flamingo Vanilla Chai (0,3 l) - 7** 59 Kč
  (černý čaj s příchutí vanilky, bez cukru a bez kofeinu  

našlehaný s mlékem)
 3 David Rio Power Chai Matcha (0,3 l) - 6,7** 59 Kč
  (směs černého a zeleného čaje s příchutí vanilky,  

skořice a kardamonu našlehaný s mlékem)

Horké nápoje
 5 Horký džus (0,2 l) 32 Kč
  (dle nabídky džusů)
 6 Horký zázvor (0,5 l) 42 Kč
 7 Čaj z čerstvé máty (0,5 l) 42 Kč
 8 Čaj z lesního ovoce (0,5 l) 42 Kč
 9 Horká hruška s hruškovicí (0,24 l) 59 Kč

** seznam alergenů na straně 24
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Nealko nápoje
 1 Kofola Original (sklo 0,33 l) 30 Kč
 2 Kofola Original (čepovaná 0,1 l) 6 Kč
 3 Rajec (0,33 l) 25 Kč
  (neperlivý, jemně perlivý, perlivý, mateřídouška)
 4 Evian (0,75 l) 49 Kč
 5 RC Cola (0,25 l) 35 Kč
 6 Orangina (0,25 l) 35 Kč
 7 Vinea (0,25 l) 35 Kč
  (bílá, červená, muškát)
 8 Chito (0,25 l) 35 Kč
  (tonic, zázvor)
 9 Rauch (0,2 l) 35 Kč
  (ananas, černý rybíz, grep, jahoda, jablko, pomeranč, hruška, 

broskev, meruňka, mango, borůvky, brusinka, multivitamín)
 10 Rauch s vodou (0,5 l) 40 Kč
 11 Rauch Ice Tea Lemon, Peach (0,33 l) 32 Kč
 12 Fresh (0,1 l) (pomeranč, grep, mix) 25 Kč
 13 Čaj Nativa (0,25 l) (zelený s citrónem) 30 Kč
 14 Čerstvá citronáda (0,5 l) 25 Kč
 15 Čerstvá zdravá limonáda (0,5 l) 47 Kč
  (brusinka, rakytník, zázvor s medem, grep s bezinkou, 

aloe vera s angreštem)
 16 Ledový čaj (0,5 l) (černý, zelený) 55 Kč
 17 Fresh tea s chia (0,5 l) 69 Kč
  (kiwi, pomeranč, jahoda)
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Alkoholické nápoje
 1 Becherovka (0,04 l) 35 Kč
 2 Jägermeister (0,04 l) 40 Kč
 3 Tatranský čaj (0,04 l) 35 Kč
 4 Fernet Stock (0,04 l) 30 Kč
 5 Metaxa ***** (0,04 l) 40 Kč
 6 Božkov originál tuzemský (0,04 l) 30 Kč
 7 Havana Club Blanco (0,04 l) 40 Kč
 8 Diplomatico (0,04 l) 55 Kč
 9 Legendario (0,04 l) 55 Kč
 10 Cubaney Añejo Reserva 5 (0,02 l) 35 Kč
 11 Ophyum 12 Años (0,02 l) 79 Kč
 12 Cubaney Orangerie (0,02 l) 29 Kč
 13 Malibu (0,04 l) 35 Kč
 14 Baileys (0,04 l) 35 Kč
 15 Jameson (0,04 l) 45 Kč
 16 Ballantines (0,04 l) 45 Kč
 17 Jack Daniels (0,04 l) 50 Kč
 18 Captain Bucanero (0,04 l) 50 Kč
 19 Bushmills (0,04 l) 45 Kč
 20 Tullamore Dew (0,04 l) 45 Kč
 21 Vodka Finlandia (0,04 l) 40 Kč
 22 Gin Beefeater (0,04 l) 40 Kč
 23 Ricard (0,04 l) 45 Kč
 24 Slivovice (0,04 l) 40 Kč
 25 Vaječný likér (0,04 l) 40 Kč
 26 Grog z Tatranského čaje (0,04 l) 50 Kč
 27 Bombardino (0,15 l) - 3,7** 51 Kč
 28 Hruškovice (0,04 l) 39 Kč
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Víno a pivo
 1 Bernard 10° (0,3 l) - 1** 15 Kč
 2 Bernard 14° (0,3 l) - 1** 20 Kč
 3 Bernard NEALKO (0,3 l) - 1** 15 Kč
 4 Kingswood Apple Cider (0,4 l) 35 Kč
 5 Víno J. P. Chenet (0,25 l) 47 Kč
  (bílé, červené, růžové)
 6 Víno Mádl – dle nabidky (0,75 l) 249 Kč
 7 Bohemia Sekt (0,375 l) 105 Kč
 8 Bohemia Sekt (0,75 l) 199 Kč 
 9 Bohemia Sekt nealko (0,75 l) 199 Kč
 10 Martini (0,1 l) 50 Kč
  (bianco, dry)
 11 Cinzano (0,1 l) 40 Kč

** seznam alergenů na straně 24
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Snídaňové menu 
(do 12 hodin)

Snídaně KNIHCENTRUM
2x Croissant máslový, džem, 0,2 l fresh juice
K výše uvedenému snídaňovému menu  
teplý nápoj se slevou 50 %.

69,-
Snídaně KLASIK
croissant máslový, presso s mlékem

42,-

Snídaňové smoothie 
1,7,8 **

42,-

Snídaně Europa I
obložený croissant a presso s mlékem

49,-

Snídaně Europa II
sandwich sýrový, šunkový nebo slaninový 
a presso s mlékem

59,-
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Panini a sandwich
 1 Panini šunka a sýr (159 g) - 1,3,7,10** 65 Kč
 2 Panini kuřecí s brusinkou (159 g) - 1,3,7,10** 65 Kč
 3 Panini kuře, sýr a rajče (180 g) - 1,3,7,10** 65 Kč
 4 Panini caprese (222 g) - 1,3,7,10** 65 Kč
 5 Sandwich šunka a sýr (170 g) - 1,3,7,10** 42 Kč
 6 Sandwich sýrový (170 g) - 1,3,7,10** 42 Kč
 7 Sandwich slanina (170 g) - 1,3,7,10** 42 Kč
 8 Croissant obložený (120 g) - 1,3,7,10,11** 29 Kč
 9 Bageta obložená malá - 1,3,7,10** 42 Kč
 10 Bageta obložená sýrová malá - 1,3,7,10** 42 Kč
 11 Bageta obložená s uzeným velká - 1,3,7,10** 55 Kč

Rozpékané pečivo
 1 Croissant máslový* (55 g) - 1,3,7,11** 18 Kč
 2 Formanův koláček* (40 g) - 1,3,7,11** 10 Kč
  (mák, tvaroh)
  po 12. hodině sleva 50 %

* rozpékané pečivo ze zmraženého polotovaru
** seznam alergenů na straně 24
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Saláty
 1 Salát s kozím sýrem (talíř 27 cm) - 1,3,7,10, ** 109 Kč
 2 Salát s parmskou šunkou (talíř 27 cm) - 1,3,10** 99 Kč
 3 Salát s grilovanou řepou (talíř 27 cm) - 1,3,7,8,10,11** 109 Kč
 4 Salát s hruškou, nivou a šunkou (talíř 27 cm)  109 Kč
  - 1,3,7,8,10,11**
 5 Salát lehký s jahodami (talíř 27 cm)  99 Kč
  - 1,3,8**
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** seznam alergenů na straně 24

Něco na zub
 1 Zmrzlina kopeček - 1,3,5,6,7** 12 Kč
  (vanilka, čokoláda, jahoda, pistácie, stracciatella) 
 2 Tyčinky (90 g) - 1,3,7** 15 Kč
 3 Brambůrky Strážnické (60 g) 25 Kč
 4 Pražené mandle solené (55 g) - 8** 25 Kč
 5 Preclíky (80 g) 15 Kč 
 5 Tic Tac (18 g) 15 Kč 
  (mentol, pomeranč)
 6 Toblerone (35 g)  15 Kč
 7 Manner oplatky (75 g)  29 Kč
 8 M&M (20 g) 15 Kč
 9 HARIBO (10 g) 5 Kč



Dezerty
 1 Panna Cotta - 7** 39 Kč
  (malina, borůvka, čokoláda)
 2 Fantazie - 1,6,7** 51 Kč
  (malina, borůvka)
 3 Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou - 1,3,5,6,7** 69 Kč
 4 Zmrzlina kopeček - 1,3,5,6,7** 12 Kč
  (vanilka, čokoláda, jahoda, pistácie)
 5 Zmrzlinový pohár - 1,3,5,6,7* 65 Kč
  (vanilka, čokoláda, vanilka-čokoláda, jahoda)

m
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16
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** seznam alergenů na straně 24

Dezerty
 1 Sacher dort exclusive - 1,3,6,7,8** 52 Kč
 2 Dort belgický - 1,3,6,7,8** 52 Kč
 3 Tiramisu - 1,3,6,7,8** 39 Kč
 3 Řez karamelový - 1,3,6,7,8** 24 Kč
 5 Polokoule - 1,3,6,7,8** 34 Kč
  (kokos, čokoláda)
 6 Marlenka - 1,3,6,7,8** 42 Kč
 7 Marlenka bezlepková - 3,6,7,** 49 Kč
 8 Marlenka kuličky - 1,3,6,7,8** 12 Kč
 9 Minikoblížek s nugátem * - 1,3,7,8** 13 Kč
  a další dle denní nabídky 

D
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Dezerty
 1 Marlenka - celé balení - 1,3,6,7,8** 279 Kč
 2 Marlenka bezlepková - celé balení  - 3,6,7,** 320 Kč
 3 Marlenka kuličky - celé balení  - 1,3,6,7,8** 119 Kč
 4 Marlenka roláda - celé balení  - 1,3,6,7,8** 119 Kč

Nabízíme celé dorty na objednávku s dodávkou 
do 2 pracovních dnů. Možnost potisku jedlého papíru. 

Cena klasického dortu – sleva 10% oproti porcovanému 
dle druhu. Dětské dorty – cena po domluvě. 
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Pronájem kavárny či salonku pro pracovní jednání, soukromou 
oslavu nebo posezení. Občerstvení, výzdobu zajistíme dle vašich 

potřeb. Kontaktujte naši obsluhu. 
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Z historie Domu Knihy
Většina lidí si Ostravu spojuje s kouřícími komíny, doly a železárnami, díky kterým získala 

přízvisko „železné srdce“ republiky. Náš dům, který stojí v centru města, však vždy představo-
val především místo kultury a modernity. Jedná se o památkově chráněnou budovu architekta 
Karla Kotase z roku 1929 - obchodní dům Brouk a Babka, který dnes nese název Dům knihy 
KNIHCENTRUM.cz.

Tento v pořadí druhý ostravský obchodní dům se stal první funkcionalistickou stavbou v 
Ostravě, která byla zapsána do seznamu nemovitých památek České republiky. Kromě šíře 
nabídky, nejvyššího komfortu pro zákazníky, který skýtal také bufet, kde zákazník vyčkal na 
zabalení svého nákupu, nabízel obchodní dům Brouk a Babka jako první také zasilatelskou 
službu, a to jak za hotové, tak i na splátky.

Za druhé světové války byl, při náletu Američanů, dům zasažen leteckou pumou, která 
zdemolovala dvě horní podlaží. Po válce se uvažovalo o stržení budovy, ale nakonec byla 
provedena z finančních důvodů provizorní oprava, která připravila budovu o šesté podlaží a 
prosklenou střechu. Po znárodnění budovy byl roku 1948 obchodní dům přejmenován na Os-
travanku, která se snažila navázat na předchozí tradici a nabízela co možná nejširší sortiment, 
který se dal v socialistickém Československu nabídnout.

Po roce 1989 přešel dům do soukromých rukou a začátkem roku 2001 koupil budovu 
Petr Becher. Při rekonstrukci, která byla vedena snahou přiblížit interiér co nejvíce původnímu 
funkcionalistickému stylu, se podařilo vnést i moderní prvky tak, aby dům vyhovoval náročným 
požadavkům současných zákazníků. (Výsledkem bylo v roce 2002 získání prestižního ocenění 
Dům roku 2002.) V září 2001 byl otevřen Dům knihy Librex – ve své době největší knihkupectví 
v postkomunistických zemích.

V září 2013 dům opět změnil svého majitele, 
knižní sortiment však zůstává. Společnost  
KNIHCENTRUM.cz navázala na tradici  
Domu knihy Librex a Ostravanům nadále  
nabízí knižní sortiment a také pestré  
kulturní vyžití: křty knih, autogramiády,  
besedy a setkání s osobnostmi  
všech odvětví – novináři, zpěváky,  
herci, překladateli, ale i sportovci  
či malíři. Program všech  
chystaných akcí i nabídku  
sortimentu najdete na stránkách 
www.knihcentrum-ostrava.cz.
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Historie a kvalita kávy Manuel
Káva Manuel - prvotřídní italská káva
Vybrat tu správnou kávu pro jakoukoliv provozovnu není jednoduché. Zvláště ve velkém 

množství nejrůznějších značek a množství různých dodavatelů. Naše společnost Vám však při 
tomto nejednoduchém úkolu může být nápomocna. Pokud tedy uvažujete o otevření nové re-
staurace čí kavárny, anebo pouze změnit současnou značku kávy, kontaktujte nás. Rádi za Vámi 
přijedeme a představíme Vám naši kávu a služby s kávou a jejich prodejem spojené.

Rodinná tradice založená na úsilí, duchu iniciativy a spolehlivém instinktu, řízená jedinou váš-
ní: „LÁSKOU KE KÁVĚ“. Vše začalo v 50. letech kdy se Giuseppe De Giusti, zakladatel společ-
nosti, začal pracovat jako pražič kávy v jednom podniku v městě Conegliono. Brzy vycítil, že je 
čas udělat velmi důležité rozhodnutí a s pomocí manželky Bruny otevřel svou pražírnu jménem 
MANUEL Caffé.

 Druhá generace De Giusti je reprezentována jmény Emanuele, Mauro a Cristina, kteří se 
specializovali na rozvojové odvětví podniku, kterému věnovali své studium, schopnosti a novou 
energii. Takto se vytvořila jedinečná rovnováha mezi inovací a tradicí, v souladu s původní misí 
podniku, kterou je a navždy bude, potěšit jazýček milovníků kávy svojí jedinečnou kávou

Káva Manuel a její chuť
Káva Manuel je vyhlášena svou lahodnou chutí. Věříme, že Vás káva Manuel přesvědčí právě 

svou chutí, kvalitou a podmaní si Vás. V naší nabídce si můžete vybrat z několika druhů kávy s 
různým obsahem kávy Arabica nebo Robusta. Prodáváme také bezkofeinovou kávu s 90% obsa-
hem kávy Arabica.

www.manuelcaffe.ita
www.manuel-caffe.cz
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 1 obiloviny obsahující lepek 
pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, 
kamut nebo jejich hybridní odrůdy 
a výrobky z nich

 2 korýši a výrobky z nich
 3 vejce a výrobky z nich
 4  ryby a výrobky z nich 
 5 podzemnice olejná (arašídy) 

a výrobky z nich 
 6 sójové boby (sója) 

a výrobky z nich
 7 mléko 

a výrobky z nich
 8 skořápkové plody 

mandle, lískové ořechy, vlašské 
ořechy, kešu ořechy, pekanové 
ořechy, para ořechy, pistácie, 
makadamie a výrobky z nich

 9 celer 
a výrobky z něj

 10 hořčice 
a výrobky z ní

 11 sezamová semena (sezam) 
a výrobky z nich

 12 oxid siřičitý a siřičitany 
v koncentracích vyšších 
10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

 13 vlčí bob (lupina) 
a výrobky z něj

 14 měkkýši 
a výrobky z nich


