
the fresh taste of the land 

Donáška do domu.
Bezpečná forma pre gastronómiu.
Donáška do  domu (Home-delivery) alebo osobný odber (Take-away) 
je v súčasnej dobe jediný prijateľný spôsob  predaja 
v gastronomických zariadeniach. Zvážte ponuku 
donášky do domu vo vašej reštaurácii. 
Výrobky Farm Frites vám pomôžu uspokojiť 
potreby pre tento druh predaja. 

Špecialna edícia: 
donáška do domu
bezpečná forma
pre gastronómiu



Batátové hranolčeky – 90 sekúnd, 
veľmi rýchlo chrumkavé

• Zaujímavá chuť, rozšírenie sortimentu.
• Dlhé a extra chrumkavé vďaka vrstve „coated”.
• Hotové za menej ako 2 minúty.

• Stála kvalita. 
• Riešenie pro Home-Delivery (donáška do domu).
• Predpečené v 100% slnečnicovom oleji.
• Bez alergénov.

• Pripravené za 90 sekúnd. 
• Rýchla realizácia objednávky.
• Extra chrumkavé, hlavne vlnkovaný rez.

 

Spracovanie výrobkov pri vysokých teplotách je spôsob, ako zvýšiť ich bezpečnosť. 
Hlbkové zmrazenie zemiakových výrobkov na výrobnej linke zaistí ich dlhšiu 

trvanlivosť,  ľahšiu skladovateľnosť a výrobky nestrácajú svoje vlastnosti - farbu, 
chuť, vôňu. Podávajte zemiakové výrobky, ktoré si zákazníci obľúbili. Budú fungovať 

aj pri donáške do domu alebo vlastnom odbere v reštaurácii.

Servírujte bezpečné riešenia

– Domáci vzhľad
• Nepravidelný rez so šupkou, chrumkavé.
• Chutia  ako domáce zemiakové výrobky.
• Vhodné pre Home-delivery a Take-away.

Home-style hranolky

Extra chrumkavé hranolčeky

 www.farmfrites.cz Farm Frites Česko-Slovensko

Belgické hranolky 
so šupkou

– pre gurmánov

Hranolky Fast Fry 

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


Stredomorský 
zemiakový šalát 

Fritatta so zemiakmi

 mailto:sprzedaz@farm-frites.pl

Gurmánske špeciality

Zemiaková kaša

– rôznorodosť v ponuke
Americké zemiaky 

Zemiakové plátky
• Zákazníci to poznajú ako opekané zemiaky.

• Dokonalý snack.
• Vhodný na prípravu gratinovaných zemiakov.

Zemiakové trojhranky s cibuľou

Zemiakové rosties s cibuľou

Zemiakové placky

Zemiakové placky cesnak - majoránka

Špeciality 
zo strúhaných 
zemiakov

Špeciality

Zemiaková kaša
• Krémová zemiaková kaša -   stála kvalita.
• Zmrazené, kalibrované valčeky. 
• Rýchla príprava.
• Perfektná príloha k mäsu, rybám a 
   vegetariánskym jedlám.

Krokety
• Originálna chuť.
• Rôznorodé využitie (príloha, chuťovka).
• Presné a nákladovo efektívne porcie.

Zemiakové plátky Americké zemiaky

Krokety

• Výrobky vynikajúcej kvality.
• Vynikajúco ochutené.
• Chrumkavý snack 
   alebo vynikajúca príloha.
• Obľúbené medzi deťmi.

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

 www.farmfrites.cz Farm Frites Česko-Slovensko

Chcete rozšíriť svoj jedálny lístok 
o jednoduché recepty 

na chutné jedlo so sebou?

Inšpirujte sa 

alebo

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/


Viac inšpirácií nájdete na našich webových stránkach www.farmfrites.cz v sekcii Inšpirácie.

Fish & Chips
Zloženie: Farm Frites hranolčeky, 

ryby, citrón

Príprava: Fritujte alebo pečte rybu 
(podľa Vášho uváženia). Fritujte 

hranolčeky v rozohriatom oleji pri 
175 ° C, podľa doby uvedenej na 

obale. Hranolčeky a ryby podávajte 
vo vrecúškach alebo krabičkách  na 

hranolčeky spolu s citrónom.

Čerstvé hranolčeky
s kuracím mäsom

Zloženie: Frites Farm hranolčeky, kuracie 
mäso (grilované), BBQ omáčka, majonéza

Príprava: Pripravte kurča na grile. 
Zmiešajte kurča a omáčku BBQ. 

Fritujte hranolčeky v rozohriatom oleji pri 
175 ° C, podľa doby uvedenej na obale.  

Hranolčeky podávajte vo vrecúškach 
alebo krabičkách na hranolčeky, a na 

záver pridajte kura a majonézu (podľa 
vlastného uváženia ) ako top celého jedla.

Hranolky “Nacho”
Zloženie: Frites Farm hranolčeky, paradajka,
cibuľa, bylinky Cajun, guacamole, čierne korenie

Príprava: Nakrájajte paradajky, papriku a cibuľu. 
Fritujte hranolčeky v rozohriatom oleji pri 175 ° C, 
podľa doby uvedenej na obale. Pridajte do 
hranolčekov bylinky Cajun a premiešajte ich. 
Hranolčeky podávajte vo vrecúškach alebo 
krabičkách na hranolčeky, pridajte zeleninu a 
guacamole.

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