
the fresh taste of the land 

Rozvážka do domu
Bezpečná forma pro gastronomii.
Doručení domů (home-delivery) nebo osobní vyzvednutí (take-away) 
je v současné době jediný přijatelný způsob formy prodeje 
v gastronomických zařízeních. Zvažte nabídku
rozvozu domů ve vaší restauraci. Výrobky 
Farm Frites tak pomohou uspokojit 
potřeby pro tento druh prodeje. 

Speciální edice: 
Rozvážka do domu 

Bezpečná forma 
pro gastronomii



Batátové hranolky – 90 sekund 
připravené na křupnutí

• Zajímavá chuť, povzbuzení k objednávkám.
• Dlouhé a extra křupavé díky vrstvě „coated”.
• Hotové za méně než 2 minuty.

• Stálá kvalita. 
• Řešení pro home-delivery (rozvážka domů).
• Předsmažené ve 100% slunečnicovém oleji.
• Bez alergenů.

• Připravené za 90 sekund, 
    rychlá realizace objednávky.
• Extra křupavé, zvláště pak vlnkovaný řez.

 

Zpracování výrobků při vysokých teplotách je způsob, jak zvýšit jejich bezpečnost. 
Hluboké zmrazení bramborových výrobků na výrobní lince zajišťuje jejich delší trvan-

livost, je také snáze skladovatelné a neztrácí své vlastnosti - barvu, chuť, aroma. 
Podávejte bramborové výrobky, které si zákazníci oblíbili. Budou fungovat i při dodání 

přímo domů nebo vlastním odběru v restauraci.

Servírujte bezpečná řešení

– Domácí vzhled
• Nepravidelný řez se  slupkou, křupavé.
• Chutnají stejně jako 
   domácí bramborové výrobky.
• Vhodné pro home-delivery 
   a take-away.

Home-style hranolky

Extra křupavé hranolky

 www.farmfrites.cz Farm Frites Česko-Slovensko

Belgické hranolky 
se slupkou

– pro gurmány

Hranolky Fast Fry 

https://www.farmfrites.com/cs-cz/
https://www.facebook.com/farmfritesceskoslovensko/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARD9QlLu5iWyh2FF6GM_pBJ0YMxFplwh8cfqDJD-MavwRg7pidntmwztU3DmgKtHj8rGsODZUlDFoxqN


Středomořský 
bramborový salát 

Fritatta s bramborami

 mailto:sprzedaz@farm-frites.pl

Gurmánské speciality

Bramborová kaše

- rozmanitost v nabídce
Americké brambory 
a bramborové plátky
• Zákazníkům známe jako opečené brambory.
• Dokonalý snack, vhodné pro přípravu 
   gratiovaných brambor (plátky).

Hashbrowns bramborový 
trojhránek s cibulí

Rösties
Bramborové placičky s cibulí

Bramborové placky

Bramboráky

Speciality 
ze strouhaných 
brambor

Krájené speciality

Bramborová kaše 
- krémová a smetanová
• Přirozeně šťouchané brambory stálé kvality.
• Zmrazené, tvarované válečky konstantní hmotnosti.
• Rychlá příprava.
• Perfektní příloha k masovým, rybím 
   a vegetariánským pokrmům.

Krokety
• Originální chuť.
• Různorodost využití (příloha, chuťovka).
• Přesné a nákladově efektivní porce.

Bramborové plátky Americké brambory

Krokety

• Výrobky vynikající kvality.
• Lahodně ochucené.
• Křupavý snack nebo 
    vynikající příloha.
• Oblíbené také dětmi.

www.farmfrites.com/pl-pl/dla-klientow/inspiracje

 www.farmfrites.cz Farm Frites Česko-Slovensko

Chcete rozšířit svůj jídelníček
 o jednoduché recepty 

na chutné jídlo s sebou?

Podívejte se 
na naše inspirace 

nebo 

nás kontaktujte

Nápady na recepty

https://www.farmfrites.com/cs-cz/
https://www.facebook.com/farmfritesceskoslovensko/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARD9QlLu5iWyh2FF6GM_pBJ0YMxFplwh8cfqDJD-MavwRg7pidntmwztU3DmgKtHj8rGsODZUlDFoxqN
mailto:infocz@farmfrites.com
https://www.farmfrites.com/cs-cz/


Více inspirací naleznete na našich webových stránkách www.farmfrites.cz v sekci Inspirace.

Fish & Chips
Složení: Farm Frites hranolky dle 

vlastního výběru, ryby, citron

Příprava: Smažte nebo pečte rybu 
(podle Vašeho uvážení).Smažte 
hranolky v rozehřátém oleji při 

175 ° C, dle doby smažení uvedené 
na obalu. Hranolky a ryby podáve-

jte v sáčcích nebo krabičkách na 
hranolky spolu s citronem.

Čerstvé hranolky
s kuřecím masem

Složení: Frites Farm hranolky dle vlastního 
výběru, kuřecí maso (grilované), BBQ 

omáčka, majonéza

Příprava: Připravte kuře na grilu. 
Smíchejte  kuře a omáčku BBQ. Smažte 
hranolky v rozehřátém oleji při 175 ° C, 

dle doby smažení uvedené na obalu. 
Hranolky podávejte v sáčcích nebo 

krabičkách na hranolky, přidejte kuře a 
majonézu (podle vlastního uvážení) jako 

završení celého pokrmu. 

Hranolky “Nacho”
Složení: Frites Farm hranolky dle vlastního výběru, 
rajče, cibule, bylinky Cajun, guacamole, pepř

Příprava: Nakrájejte rajčata, papriku a cibuli.
Smažte hranolky v rozehřátém oleji při 175 ° C, 
dle doby smažení uvedené na obalu.
Přidejte do hranolků bylinky Cajun a promíchejte 
je. Hranolky podávejte v sáčcích nebo krabičkách 
na hranolky,  přidejte zeleninu a guacamole.

https://www.farmfrites.com/cs-cz/
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