corporate presentation 2021

Basic Data

We are a leading European producer of
sandwiches & baguettes

FOUNDED IN

1991

ANNUAL PRODUCTION
up to

30 mil. units

WE EMPLOY

700

over
people

our history

Key points in our development

1990

1995

We make our first sandwiches in the center of Prague
and distribute them close to Charles bridge.

2016
Acquisition of Taldom
factory in the Moscow
area strengthens ours
position in Russia.

2017
We start to deliver our
products on Finnish,
Serbian and Slovakian
market.

2002

Our business is becoming more efficient
thanks to line production in a modern factory.

2012
We introduce our line of frozen
products. First customers come
from Russia, Spain and Balkan.

2018
We expand our activities to
Belgium, England, Chile and
Dubai. We open new bakery
equipped with the latest
technologies.

2011
We buy a German competitor
and start production in
Jüterbog nearby Berlin.

2019
We have more than 700
employees and we produce over
26 million products per year.

We are moving to a new factory in
Žiželice, equipped with an industrial
type bakery.

2007
We start our international
expansion. The first foreign
markets are Hungary and
Austria.

2020
During the covid crisis we adapt
to the possibilities of market and
we launch new projects like for
ex. packaged bread or rescue
packages for state employees.

Product portfolio

SANDWICHES

BAGUETTES

PANINI

WRAPS

world presence

You can find us in Europe, Asia, Middle East, Africa

europe
is our
home
our branches

dealership

• Brno
• Budapest
• Madrid

•
•
•
•
•

• Prague
• Vienna

Slovenia
Germany
Slovakia
Austria
Finland

•
•
•
•

Serbia
Estonia
England
Poland

TALDOM

JÜTERBOG
ŽIŽELICE
NAD CIDLINOU

our factories
ACTIVE
• Czech Republic
INACTIVE
• Germany
• Russia

žiželice factory
raw ingredients preparation

bakery

production line

taldom factory
• bought 2016
• the factory is currently being
modernized and the project approved
raw ingredients preparation

bakery

production line

jüteborg factory

Berlin area, HALAL products manufacture
• bought 2011
• the factory is currently being
adapted for halal products
raw ingredients preparation

bakery

production line

food safety
Our priority is to keep
the highest hygiene
standards.
We use the latest international food
industry standards, which include IFS
and HACCP.

we bake our
own bread
equipment
Our bakery is equipped
with the cutting-edge
technology which allows
us to produce breads
following unique,
proprietary recipes.

assortment
We offer wholegrain,
rye & barley flour in
our assortment.

our key business
partners
gas stations

retail

HoReCa

vending

our brands

distribution

we deliver fresh goods to our distribution
centers on a daily basis

our customers have
overview results
Our customers are informed monthly about the development and structure of sales in the form of an individual report.
Here they can see how they are doing overall and how each particular product is doing in their product range.

you CAN find us
almost everywhere...
gas stations

HoReCa

retail

vending
machines

supermarkets
and hypermarkets
schools

hospitals

canteens

leisure-time
places
sport and
cultural
events
business
centers

product lines

CROCODILLE

DELI

YORK DELI

chilled sandwiches,
baguettes and wraps

chilled sandwiches,
baguettes and wraps

frozen sandwiches, baguettes,
panini and wraps

5 DAYS

13 DAYS

12 MONTHS

super
fresh line
Product Portfolio
Shelf-life 5 days

hmOTNOsT:

sPOTŘEBUJTE DO:/ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ:

sladový chléb s plátky zauzené šunky a vajec,
pšeničný chléb s plátky zauzené šunky a okurkou

Ilustrační foto

Ilustrační foto

sPOTŘEBUJTE DO:/ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ:
hmOTNOsT:

ŠUNKOVÝ
S VAJÍČKEM
hmOTNOsT:
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Ilustrační foto

plátky šunky a sýru ementál
s kyselou okurkou
a máslem

ŠUNKOVÝ
EIFFEL

plátky šunky, salámu vysočina
a sýru eidam s petrželovým
dresinkem

ŠUNKOVÝ
SPECIÁL

Šunkový Eiffel. Obložená bageta se šunkou standardní jakosti, máslem, sýrem a sterilovanou okurkou. Složení: světlá bageta se sýrovým posypem 46 % [pšeničná mouka, pitná voda, pekařské droždí, cukr, zlepšující přípravek: (řepkový olej, emulgátor: E482, plně ztužený řepkový olej 4%, aroma, enzym (obsahuje lepek)), jedlá sůl,
zlepšující přípravek: (sušené deaktivované droždí, ječný sladový extrakt, fermentovaná pšeničná mouka), zlepšující přípravek: (regulátor kyselosti: octan vápenatý, látky zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, L-cystein, ječný sladový extrakt), sýrový posyp (mléko, jedlá sůl, sýrařské kultury)], šunka standard 35 % [vepřová kýta (70%), pitná voda,
jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný, stabilizátory: karagenan, difosforečnany, trifosforečnany, polyfosforečnany, dextróza, zahušťovadlo: xanthan, antioxidant: erythorban
sodný, aroma], máslo 9 %, okurka sterilovaná 7 % [okurky, pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, cukr, extrakt koření], sýr ementál 3 % [mléko, jedlá sůl, bakteriální syřidlo,
mléčné kultury, chlorid vápenatý, barvivo: betakaroten]. Alergeny: Alergeny značeny tučně ve složení. Výrobek může obsahovat stopy sezamu a skořápkových plodů.

sPOTŘEBUJTE DO:/ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ:

chuť lahůdkových chlebíčků
s výběrem salámů
na bramborovém salátu

CHLEBÍČKOVÝ
LABUŽNÍK
Chlebíčkový labužník. Obložená bageta s bramborovým salátem, uzeninou a vejcem. Složení: světlá bageta 42% [pšeničná mouka, pitná voda, pekařské droždí, zlepšující přípravek: (řepkový olej, emulgátor:
E482, plně ztužený řepkový olej, aroma), jedlá sůl, zlepšující přípravek: (regulátor kyselosti: octan vápenatý, látky zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, L-cystein, extrakt ječného sladu)], bramborový salát 25%
[brambory 41%, majonéza (pitná voda, řepkový olej, modifikovaný škrob, vejce, stabilizátory: guma guar, xanthan), cibule 6% (obsahuje sladidlo sacharin), okurky 3%, mrkev 2%, hrášek 2%, cukr, jedlá sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni: glutaman sodný, hořčičné semínko, ocet kvasný lihový, koření, konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný], cikánská pečeně 8% [vepřová kýta 75%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný,
stabilizátory: difosforečnany, trifosforečnany, polyfosforečnany, bramborový škrob, zahušťovadla: guma Euchema, xanthan, regulátor kyselosti: chlorid draselný, dextróza, antioxidant: askorban sodný, barviva: karamel,
amoniak–sulfitový karamel, aroma], vařená vejce 8% [vejce (99%), pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, regulátory kyselosti: kyselina octová, kyselina mléčná, mléčnan sodný], sterilovaná okurka 7% [okurky, pitná
voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, cukr, extrakt koření], šunkový salám 4% [vepřové maso 60%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný, stabilizátory: difosforečnany, trifosforečnany, polyfosforečnany, zahušťovadla: guma Euchema, xanthan, regulátor kyselosti: chlorid draselný, dextróza, antioxidant: askorban sodný, barvivo: karmíny, směs koření], sterilovaná kapie 3% [červená paprika, pitná voda, kvasný ocet vinný, cukr,
jedlá sůl, regulátor kyselosti: chlorid vápenatý], salám 3% [vepřové maso, vepřové sádlo, dusitanová sůl (jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný), dextróza, koření, jedlá sůl, extrakt koření, antioxidanty: E300, E301, barvivo:
karmíny, kultury ušlechtilé plísně, kouřové aroma].
Alergeny: Alergeny značeny tučně ve složení. Výrobek může obsahovat stopy sezamu, mléka a skořápkových plodů.
75.CL
Výživové údaje na 100g: energetická hodnota: 1102 kJ / 264 kcal, tuky: 6,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 1,5 g,
sacharidy: 24,0 g, z toho cukry: 1,0 g, bílkoviny 8,0 g, sůl: 1,7 g.
Po otevření ihned spotřebujte.
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o., Poděbradská 88/55, Praha 9,
Česká republika. Vyrobeno v České republice. crocodille.com

hmOTNOsT:

Obložený chléb s hovězím pastrami, chilli
dresinkem a sterilovanou okurkou.
Složení: hovězí pastrami 36 % [hovězí maso
80 %, pitná voda, černý pepř 1 %, dusitanová
solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: e250), koření, extrakty koření, bramborový škrob, zahušťovadla: e407, e415, e1420;
stabilizátory: e450, e451; cukr, antioxidant:
e301], pšeničný chléb 28 % [pšeničná mouka,
pitná voda, pekařské droždí, cukr, řepkový olej,
jedlá sůl, emulgátor: e472e], chilli dresink 18 %
[majonéza (řepkový olej, pitná voda, ocet kvasný lihový, cukr, hořčice (pitná voda, hořčičné
semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl,
koření, antioxidant: disiřičitan draselný),
modifikovaný bramborový škrob, vaječné
žloutky, stabilizátory: guma guar, xanthan;
jedlá sůl, aroma, barvivo: karoteny; regulátor
kyselosti: octan sodný, kyselina citronová;
konzervant: sorban draselný; koření, extrakty
koření), barbecue omáčka (vysokofruktózový
kukuřičný sirup, ocet kvasný lihový, rajčatová
omáčka, modifikovaný kukuřičný škrob, jedlá
sůl, ananasová šťáva, přírodní kouřové aroma,
koření (hořčice, celer), barvivo: e150d, konzervant: benzoan sodný, melasa, glukozový
sirup, česnek, cukr, tamarind, přírodní aroma),
chilli omáčka (červené chilli 70 %, pitná voda,
jedlá sůl, regulátor kyselosti: kyselina octová;
modifikovaný kukuřičný škrob, konzervant:
sorban draselný; extrakt chilli), vinný ocet
(víno, antioxidant: disiřičitan draselný),
jedlá sůl, černý pepř, zahušťovadla: guma guar,
xanthan], okurka sterilovaná 18 % [okurky,
pitná voda, kvasný lihový ocet, cukr, jedlá sůl].

Obložená bageta s petrželovým dresinkem, uzeninami, sýrem a čínským zelím. Složení: světlá bageta 51 % [pšeničná mouka, pitná voda, pekařské droždí, cukr,
jedlá sůl, řepkový olej, plně ztužený řepkový olej, emulgátor: E472e, E482; protispékavá látka: E170], šunka 20 % [vepřová kýta 62 %, pitná voda, jedlá sůl, konzervant: E250,
bramborový škrob, zahušťovadlo: E407, E415; stabilizátor: E450, E451, E452; dextróza, barvivo: E120, antioxidant: E316], petrželový dresink 19 % [řepkový olej, pitná voda,
modifikovaný škrob, petrželová nať 3 %, vejce, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, koření (celer), hořčičné semínko, cukr, stabilizátor: guar, xanthan], čínské zelí 5 %, sýr eidam 4 %
[mléko, jedlá sůl, mlékárenské kultury], salám 2 % [vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný), dextróza, extrakty koření, přírodní
červené barvivo, stabilizátor: E451, antioxidant: E300, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, regulátor kyselosti: E575, přírodní koření, barvivo: E120, konzervant: E250]. Alergeny:
Alergeny značeny tučně ve složení.
Výrobek může obsahovat stopy sezamu a skořápkových plodů.

Skladujte v Suchu a chladu
při teplotě
do 8 °c

hovězí pastrami v pšeničném
chlebu s chilli dresinkem
sPOTŘEBUJTE DO:/ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ:
a kyselou okurkou

hovězí
pastrami
21 g
4,1 g
10,6 g
2,0 g
1,2 g
850 kj / 203 kcal
8,3 g

hovězí
pastrami

Gourmet
Baguette | 230 g

ham
eiffel | 210 g

ham
speciAl | 205 g

ham with
egg | 175 g

Beef pastrami in
wheat bread with
chilli dressing and
pickles.

Delicate baguette with a
selection of salamis and
potato salad.

Slices of ham and
Emmental cheese
with pickles and
butter.

Slices of ham, salami,
and Edam cheese with
parsley dressing.

Malt bread with slices of
smoked ham and eggs,
wheat bread with slices of
smoked ham and cucumber.

Výživové údaje na 100g: energetická hodnota: 1039 kJ / 245 kcal, tuky: 9,0 g,
z toho nasycené mastné kyseliny: 1,7 g, sacharidy: 31,8 g, z toho cukry: 1,3 g, bílkoviny: 9,2 g, sůl: 1,6 g.

C006.CZ

Po otevření ihned spotřebujte.
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o., Poděbradská 88/55, Praha 9,
Česká republika. Vyrobeno v České republice. crocodille.com

Výživové údaje na 100g: energetická hodnota: 1212 kJ / 290 kcal, tuky: 10,0 g, z toho nasycené
mastné kyseliny: 5,8 g, sacharidy: 26,0 g, z toho cukry: 1,4 g, bílkoviny 13,0 g, sůl: 1,0 g.

66.SE

Po otevření ihned spotřebujte.
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o.,
Poděbradská 88/55, Praha 9, Česká republika.
Vyrobeno v České republice.
crocodille.com

PP/PAP

Co JE pastrami?
Hovězí naložené
v soli a koření,
následně zauzené
a uvařené v páře.

C044.CZ

Výrobek může obsahovat stopy sezamu
a skořápkových plodů.
Po otevření ihned spotřebujte.
Alergeny: alergeny značeny tučně ve složení.
výživové údaje na 100g:
energetická hodnota
tuky
z toho nasycené mastné
kyseliny
Sacharidy
z toho cukry
Bílkoviny
Sůl

Výrobce: crocodille ČR, spol. s r. o.,
poděbradská 88/55, praha 9,
Česká republika.
Vyrobeno v České republice.
crocodille.com

beef
PASTRAMI | 160 g

GOURMET
skladujte v suchu a chladu přI teplotě do 8 °c

sPOTŘEBUJTE DO:/ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ:

hmOTNOsT:
spotřeBujte do:

Za BeZvadnou kvalItu odpovÍdÁ:

hmotnost:

Ilustrační foto

kuřecí řízek
s bramborovým salátem
a kyselou okurkou

KUŘECÍ
CAESAR

KUŘECÍ
ŘÍZEK

Obložená bageta s pečeným kuřecím masem, dresinkem, sýrem parmezán, salátem little gem a slaninou. Složení: světlá bageta 49 % [pšeničná mouka, pitná voda,
pekařské droždí, zlepšující přípravek I. (řepkový olej, emulgátor: E 482, plně ztužený řepkový olej, aroma, enzym (pšenice), jedlá sůl, zlepšující přípravek II. (regulátor kyselosti: octan
vápenatý, enzymy (pšenice), látky zlepšující mouku: L-cystein, extrakt ječného sladu; sezam], pečené kuřecí maso 20 % [kuřecí prsa, voda, sůl, tapiokový škrob, dextróza, xylóza],
dresink 18 % [majonéza (řepkový olej, vaječné žloutky, ocet kvasný lihový, pitná voda, jedlá sůl), sýr (mléko, jedlá sůl, syřidlo, lysozym, vaječná bílkovina), dijonská hořčice
(voda, hořčičné semínko, ocet, jedlá sůl, koření, antioxidant: disiřičitan draselný), kapary (kapary, voda, ocet, jedlá sůl, regulátor kyselosti: kyselina octová, antioxidant: kyselina
L-askorbová, konzervant: sorban draselný), česnek mletý, sardelová pasta (sardel obecná (Engraulis encrasicolus) min. 75 %, jedlá sůl), pepř černý mletý], sýr parmezán 5 % [mléko,
jedlá sůl, vegetariánské syřidlo, konzervant: Lysozym (vejce)], salát little gem 5 %, slanina 3 % [vepřové maso 98%, dusitanová konzervační sůl (konzervační látky: dusitan sodný),
tekuté kouřové aroma. Alergeny: Alergeny značeny tučně ve složení. Výrobek může obsahovat stopy sezamu a skořápkových plodů.

928 kJ / 222 kcal
11 g
1,1 g
18 g
1,0 g
13 g
1,4 g

Ilustrační foto

pečeného kuřecí maso
s parmezánem,
slaninou a salátem

Ilustrační foto

Ilustrační foto

hmOTNOsT:

Výživové údaje na 100 g:
Energetická hodnota
Tuky
z toho nasycené mastné
kyseliny
Sacharidy
z toho cukry
Bílkoviny
Sůl

sPOTŘEBUJTE DO:/ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ:

kuřecí nugety,
pikantní dresink
a pekingské zelí

GOLF

Výživové údaje na 100g: energetická hodnota: 1141 kJ / 272 kcal, tuky: 11,6 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 2,5 g,
C001.CZ
sacharidy: 28,5 g, z toho cukry: 1,6 g, bílkoviny: 13,3 g, sůl: 1,5 g.
Po otevření ihned spotřebujte.
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o., Poděbradská 88/55, Praha 9,
Česká republika. Vyrobeno v České republice. crocodille.com

C047.CZ

hmOTNOsT:

Kuřecí řízek s bramborovým salátem, pšenično-žitným chlebem a sterilovanou
okurkou. Složení: kuřecí řízek 50 % [kuřecí maso 70 %, strouhanka (pšeničná mouka,
pekařské droždí, cukr, sezam), pšeničná mouka, řepkový olej, vejce, jedlá sůl, konzervant:
sorban draselný, regulátor kyselosti: kyselina citronová], bramborový salát 30 % [brambory
41 %, majonéza (pitná voda, řepkový olej, modifikovaný škrob, vejce, stabilizátory: guma
guar, xanthan; cibule, okurky, mrkev, hrášek, cukr, jedlá sůl, látka zvýrazňující chuť a
vůni: glutaman sodný, hořčičné semínko, ocet kvasný lihový, koření, konzervant: sorban
draselný, benzoan sodný], pšenično-žitný chléb 15 % [pšeničná mouka, pitná voda,
žitná mouka, žitný kvas (celozrnná žitná mouka, pitná voda, žitná mouka, mikrobiální
kultura), pekařské droždí, řepkový olej, jedlá sůl, emulgátor: E472e], okurka sterilovaná
5 % [okurky, pitná voda, kvasný lihový ocet, cukr, jedlá sůl, aroma, sladidlo: sacharin;
konzervant: kyselina benzoová]. Alergeny: Alergeny značeny tučně ve složení. Výrobek
může obsahovat stopy skořápkových plodů.
Po otevření ihned spotřebujte.
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o., Poděbradská 88/55, Praha 9,
Česká republika. Vyrobeno v České republice. crocodille.com

sPOTŘEBUJTE DO:/ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ:

pikantní kuřecí stripsy
s majonézou
a little gem salátem

KUŘECÍ
STRIPSY
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o., Poděbradská 88/55,
Praha 9, Česká republika. Vyrobeno v České republice.
crocodille.com

Po otevření ihned spotřebujte.
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o., Poděbradská 88/55, Praha 9,
Česká republika. Vyrobeno v České republice. crocodille.com

Kuřecí stripsy. Obložená bageta s kuřecími stripsy. Složení: světlá bageta s posypem 43% [pšeničná mouka, pitná voda, pekařské droždí, zlepšující přípravek:
(řepkový olej, emulgátor: E482, plně ztužený řepkový olej, aroma), jedlá sůl, zlepšující přípravek: (regulátor kyselosti: octan vápenatý, látky zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, L-cystein, extrakt ječného sladu), sezam], pálivé kuřecí stripsy 29% [kuřecí prsní filety (56%), obalovací směs (pšeničná mouka, sušené mléko, prášková
vejce, pitná voda, modifikovaný škrob, jedlá sůl, kypřící látky: difosforečnany, uhličitany sodné, směs koření (paprika, chilli mleté), dextóza, sacharóza, barviva: E100, E160a,
E160c, stabilizátory: trifosforečnany, polyfosforečnany, emulgátor: E433, zahušťovadlo: xanthan, konzervant: sorban draselný, regulátor kyselosti: kyselina citronová, aroma,
plně ztužený palmový olej)], majonéza 19% [pitná voda, řepkový olej, zahušťovadla: modifikovaný škrob, guma guar, xanthan, karubin, kvasný ocet lihový, vaječné žloutky
(vaječné žloutky, maltodextrin, protispékavá látka: oxid křemičitý), hořčice (hořčičné semeno, koření), jedlá sůl, cukr, konzervant: sorban draselný, barvivo: karoteny],
salát little gem 9%.
Alergeny: Alergeny značeny tučně ve složení. Výrobek může obsahovat stopy skořápkových plodů.
Výživové údaje na 100g: energetická hodnota: 1120 kJ / 238 kcal, tuky: 12,5 g,
z toho nasycené mastné kyseliny: 2,8 g, sacharidy: 28,0 g, z toho cukry: 1,3 g, bílkoviny 12,0 g, sůl: 1,5 g.
76.PS
Po otevření ihned spotřebujte.

Obložená bageta s kuřecími nugetami, dresinkem a pekingským zelím. Složení: světlá bageta 41% [pšeničná mouka, pitná voda, pekařské droždí, zlepšující přípravek:
(řepkový olej, emulgátor: E482, plně ztužený řepkový olej, aroma), jedlá sůl, zlepšující přípravek: (regulátor kyselosti: octan vápenatý, látky zlepšující mouku: kyselina L-askorbová,
L-cystein, extrakt ječného sladu)], kuřecí nugety 31 % [kuřecí maso 47 %, obalovací směs (pšeničná mouka, pitná voda, jedlá sůl, pekařské droždí, extrakty koření, koření, řepkový
olej, bramborový škrob, dextróza, protispékavá látka: uhličitany sodné), pitná voda, kuřecí kůže, jedlá sůl, sojová bílkovina, stabilizátor: trifosforečnany, dextróza, látka zvýrazňující
chuť a vůni: glutaman sodný, koření, aroma, extrakty koření, bramborový škrob], pikantní dresink 23 % [řepkový olej, pitná voda, cibule, rajčatový protlak, cukr, kvasný ocet lihový,
zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar, xanthan, kořenící přípravek (maltodextrin, cibule, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, E635, regulátor kyselosti: octan
sodný, extrakty koření (smažená cibule, přírodní cibulový olej, glukózový sirup), protispékavá látka: křemičitan vápenatý, oxid křemičitý, mrkev, celer, česnek, laktóza, petržel, koření,
aroma), jedlá sůl, vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, koření), regulátor kyselosti: kyselina citronová, koření, extrakty koření, barvivo: riboflavin, betakaroten, konzervant:
sorban draselný], pekingské zelí 5 %. Alergeny: Alergeny značeny tučně ve složení. Výrobek může obsahovat stopy sezamu a skořápkových plodů.
Výživové údaje na 100g: energetická hodnota: 1280 kJ / 306 kcal, tuky: 11,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 1,4 g,
sacharidy: 30,0 g, z toho cukry: 1,9 g, bílkoviny: 9,0 g, sůl: 1,6 g.
73.GO

chicken strips | 240 g

chicken
nuggets | 185 g

chicken
caesar | 210 g

CHICKEN SCHNITZEL | 155 g

Spicy chicken strips on
mayonnaise.

Chicken nuggets, spicy
dressing and Nappa
cabbage.

Baked chicken meat with
parmesan, bacon and
salad.

Chicken schnitzel with potato
salad.

I love CHICKEN

Product Portfolio

crocodille
SUPER FRESH LINE

crocodille
SUPER FRESH LINE
Product Portfolio
VEGETARIAN

HEALTHY

FISH
tuna & eggs | 165 g

caesar wrap | 180 g

Cheese Gourmet | 185 g

Tuna with parsley
dressing, eggs and
vegetables.

Baked chicken
breasts with Caesar
dressing, bacon and
vegetables.

Camembert and Eidam cheeses with
egg slices and spicy dressing.

Obložená pšeničná tortilla s pečeným kuřecím masem, caesar dresinkem, zeleninou a slaninou.
Složení: pšeničná tortilla 35 % [pšeničná mouka (71 %), pitná voda, řepkový olej, stabilizátory:
glycerol, karboxymethylcelulóza; kypřící látky:
difosfáty, uhličitany sodné; jedlá sůl, cukr, emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin;
látka zlepšující mouku: l-cytein], pečené kuřecí
maso 20 % [kuřecí prsa, voda, sůl, tapiokový
škrob, dextróza, xylóza], caesar dresink 15 %
[majonéza (řepkový olej, vaječné žloutky, kvasný ocet lihový, pitná voda, jedlá sůl), sýr (mléko,
jedlá sůl, mlékárenské kultury, konzervant: lysozym (vejce)), dijonská hořčice (voda, hořčičné
semínko, ocet, jedlá sůl, koření, antioxidant: disiřičitan draselný), kapary (kapary, voda, ocet,
jedlá sůl, regulátor kyselosti: kyselina octová,
antioxidant: kyselina l-askorbová, konzervant:
sorban draselný), česnek, sardelová pasta
(sardel obecná (Engraulis encrasicolus), jedlá
sůl), pepř černý], salát 15 %, cherry rajče 10 %,
pečená slanina 5 % [vepřové maso 98 %, jedlá
sůl, konzervant: dusitan sodný, kouřové aroma].

872 kj / 208 kcal
8,6 g
2,3 g

22,3 g
2,3 g
10,3 g
1,1 g

Po otevření ihned spotřebujte.
Alergeny: alergeny značeny tučně ve složení.

TUŇÁK
A VEJCE

Výrobek může obsahovat stopy sezamu
a skořápkových plodů.
96.CW

CAESAR
wRAp
pečená kuřecí prsíčka
s caesar dresinkem,
slaninou a zeleninou

sPOTŘEBUJTE DO:/ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ:

hmOTNOsT:

Skladujte v Suchu a chladu
při teplotě
do 8 °c

TASTE VARIETY

BALENO V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE.
PO OTEVŘENÍ IHNED SPOTŘEBUJTE.
SPOTŘEBUJTE DO:

51.TV

ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ:

SKLADUJTE V SUCHU A CHLADU PŘI TEPLOTĚ DO 8 °C.

Egg, ham, bacon | 300 g

bacon and egg | 180 g

Three sandwiches in one pack: Ham and
cheese in wheat bread, Eggs and bacon
in dark bread, Bacon with tomatoes
and salad in light bread.

Sliced bacon with egg, tomato
and salad.

šunka s taveným sýrem
a salátovou okurkou

pražená slanina se salátem
a rajčaty

plátky slaniny s vejcem,
rajčetem a salátem

Ilustrační foto

vejce se slaninou
a vaječnou pomazánkou

Obložené sendviče s výběrovou šunkou a taveným sýrem; se slaninou a zeleninou; s vajíčkovou pomazánkou a slaninou. Složení: pšeničný chléb 28 % [pšeničná
mouka, pitná voda, pekařské droždí, cukr, řepkový olej, jedlá sůl, emulgátor: E472e], sladový chléb 13 % [pšeničná mouka, pitná voda, ječná sladová mouka, pekařské droždí,
jedlá sůl, cukr, řepkový olej, emulgátor: E482; plně ztužený řepkový olej, startovací kultura, regulátor kyselosti: citronan sodný], slanina 11 % [vepřové maso 98 %, jedlá sůl,
konzervant: dusitan sodný, kouřové aroma], vajíčková pomazánka 11 % [vejce (vejce, voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, regulátory kyselosti: kyselina octová, kyselina mléčná,
mléčnan sodný), majonéza (řepkový olej, pitná voda, ocet kvasný lihový, stabilizátory: modifikovaný bramborový škrob, guma guar, xanthan, karubin; vaječný přípravek (vaječné
žloutky, jedlá sůl maltodextrin), hořčice (pitná voda, hořčičné semínko, kvasný ocet lihový jedlá sůl, koření), jedlá sůl, cukr, konzervant: sorban draselný, barvivo: karoteny),
máslo, pepř černý mletý, jedlá sůl], šunka 8 % [vepřová kýta 62 %, pitná voda, jedlá sůl, konzervant: E250, bramborový škrob, zahušťovadlo: E407, E415; stabilizátor: E450, E451,
E452; dextróza, barvivo: E120, antioxidant: E316], salát 8 %, dresink 5 % [tavený sýr (sýry, pitná voda, tvaroh, máslo, sušené odstředěné mléko, tavící soli: E339, E425, E450;
stabilizátor: E407, E415), směsný roztíratelný tuk (rostlinné oleje (palmový, bambucký, kokosový), částečně ztužené rostlinné oleje (palmový, řepkový, sojový), smetana, barvivo:
E160a, emulgátor: E471)]...
Pokračování na zadní straně obalu.
84.TR
BALENO V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE.
PO OTEVŘENÍ IHNED SPOTŘEBUJTE.

SPOTŘEBUJTE DO:

ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ:

SKLADUJTE V SUCHU A CHLADU PŘI TEPLOTĚ DO 8 °C.

Ilustrační foto

SLANINA
A VEJCE
VEJCE ŠUNKA SLANINA

BALENO V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE.
PO OTEVŘENÍ IHNED SPOTŘEBUJTE.
SPOTŘEBUJTE DO:

C045.CZ

ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ:

SKLADUJTE V SUCHU A CHLADU PŘI TEPLOTĚ DO 8 °C.

sýr camembert, eidam
s plátky vejec
a pikantním dresinkem

sPOTŘEBUJTE DO:/ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ:
Ilustrační foto

Ilustrační foto

tuňák s petrželovým dresinkem,
vejcem a zeleninou

SÝROVÝ
MLSOUN
Ilustrační foto

výživové údaje na 100g:
energetická hodnota
tuky
z toho nasycené mastné
kyseliny
Sacharidy
z toho cukry
Bílkoviny
Sůl

Sýrový mlsoun. Obložená bageta s dresinkem, sýry eidam a camembert, vařeným vejcem a jarní cibulkou. Složení: tmavá bageta 49% [pšeničná mouka, pitná voda, zlepšující přípravek (mouka pšeničná
celozrnná, lepek pšeničný, slunečnicová semínka, mouka žitná, mouka pšeničná, mouka ječná sladová, lněná semínka, vločky ovesné, otruby pšeničné extrudované, jedlá sůl, krupice kukuřičná, řepkový olej,
otruby pšeničné, otruby ovesné, emulgátor: E471, mouka žitná sladová, aroma, karamelizovaný cukr, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, síran železnatý, enzym [lepek], vitamíny (B1, B2, B12)), pekařské
droždí, sušený ječný fermentovaný produkt (mouka ječná, syrovátka zahuštěná [mléko], extrakt ječný sladový, startovací kultura), jedlá sůl, zlepšující přípravek (řepkový olej, emulgátor: E482, plně ztužený řepkový olej,
aroma, enzym (lepek)), zlepšující přípravek (mouka ječná sladová, dextróza, emulgátor E472e, cukr, mouka pšeničná sladová, mouka pšeničná, emulgátor: E471, kypřící látky: E450i, E500ii, emulgátor: E322 [sója],
enzym [lepek], látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, aroma)], pikantní dresink 20% [řepkový olej, pitná voda, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, rajčatový protlak, cibule, cukr, kvasný ocet lihový, stabilizátory: guma
guar, guma xanthan, hořčice (hořčičné semeno, koření), jedlá sůl, vaječné žloutky, kořenící přípravek (mrkev, maltodextrin, cibule, látky zvýrazňující chuť a vůni: E621, E635, regulátor kyselosti: octan sodný, extrakty koření
(smažená cibule, cibulový olej, glukózový sirup), protispékavé látky: křemičitan vápenatý, oxid křemičitý, celer, česnek, petržel sušená, laktóza, koření, aroma, barviva: riboflavin, karoteny), konzervant: sorban draselný], sýr
eidam 15% [mléko, mlékařská kultura, jedlá sůl, syřidlo, chlorid vápenatý], vařená vejce 9% [vejce (99%), pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, regulátory kyselosti: kyselina octová, kyselina mléčná, mléčnan sodný], sýr
camembert 5% [mléko, jedlá sůl, mléčné kultury, ušlechtilá plíseň Penicillium candidum], jarní cibulka 2%. Alergeny značeny tučně ve složení. Může obsahovat sezam.
Výrobek může obsahovat stopy sezamu a skořápkových plodů.
72.ML
Výživové údaje na 100g: energetická hodnota: 1391 kJ / 333 kcal, tuky: 14,6 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 3,8 g, sacharidy: 30,0 g,
z toho cukry: 1,2 g, bílkoviny 10,0 g, sůl: 1,6 g.
Po otevření ihned spotřebujte.
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o., Poděbradská 88/55, Praha 9,
Česká republika. Vyrobeno v České republice. crocodille.com

CAESAR
wRAp

Výrobce: crocodille ČR, spol. s r. o.,
poděbradská 88/55, praha 9,
Česká republika.
Vyrobeno v České republice.
crocodille.com

hmOTNOsT:

Salads
Shelf-life 5 days
Netto 200 g
No preservatives

Vegetable
couscous

QUINOA, rice,
corn

wholegrain couscous,
eggplant, courgette,
red pepper, onion

arborio rice,
red pepper,
red beans

fresh line
Product Portfolio
Shelf-life 13 days

Skladujte v suchu a chladu při teplotě do 5 °C
Spotřebujte do:
Baleno v ochranné atmosféře.
Po otevření ihned spotřebujte.

D007.CZ
Za bezvadnou kvalitu odpovídá:

Skladujte v suchu a chladu při teplotě do 5 °C

Skladujte v suchu a chladu při teplotě do 5 °C
Skladujte v suchu a chladu při teplotě do 5 °C
Spotřebujte do:
Spotřebujte do:
Baleno v ochranné atmosféře.
Po otevření ihned spotřebujte.

D001.CZ
Za bezvadnou kvalitu odpovídá:

Spotřebujte do:
Baleno v ochranné atmosféře.
Po otevření ihned spotřebujte.

D008.CZ
Za bezvadnou kvalitu odpovídá:

Baleno v ochranné atmosféře.
Po otevření ihned spotřebujte.

D003.CZ
Za bezvadnou kvalitu odpovídá:
Ilustrační foto

Ilustrační foto

2
kusy

Ilustrační foto

2
kusy

kusy

Kuře, slanina
a vejce

Šunka
a vejce

Ilustrační foto

2

nová
receptura

Pečená kuřecí prsíčka
se slaninou a vejcem

nová
receptura

Výběrová šunka
s vejcem a kapií

nová
receptura

2
kusy

nová
receptura

Salám se sýrem gouda,
sterilovanou okurkou a kapií

Tuňákový salát
s vejcem a rukolou

Salám
a sýr

Tuňák
a vejce

ham & eggs | 175 g

Chicken, Eggs and Bacon | 165 g

tuna & eggs | 175 g

salami & cheese | 155 g

Ham with eggs and pickled
pepper.

Roasted chicken breast with bacon
and eggs.

Tuna salad with eggs and
rucola.

Salami with Gouda cheese,
pickles and pickled pepper.

DELI SANDWICHES
Deli - Obložená bageta s kuřecími stripsy, majonézou a pekingským zelím. Složení: světlá bageta 47 % [pšeničná mouka, pitná voda, pekařský přípravek I. (pšeničná mouka, lepek
pšeničný, mouka ječná sladová, sušená kvasná kultura, zahušťovadlo: E466, emulgátory: E481, E472e, E471; enzym (lepek)), pekařské droždí, cukr, pekařský přípravek II. (řepkový olej, emulgátor:
E482, plně ztužený řepkový olej, aroma, enzym (lepek)), jedlá sůl, konzervant: propionan vápenatý], pálivé kuřecí stripsy 26 % [kuřecí prsní filety, obalovací směs (pšeničná mouka, sušené
mléko, sušená vejce, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, kypřící látky: E450ii, E500ii; směs koření (paprika, chilli), dextróza, barviva: E100, E160a, E160c; stabilizátory: E451i, E452ii; řepkový olej, emulgátor: E433, zahušťovadlo: E415, konzervant: E202, regulátor kyselosti: E330, aroma], majonéza 16 % [řepkový olej, pitná voda, ocet kvasný lihový, stabilizátory: modifikovaný
bramborový škrob, guma guar, xanthan, karubin; vaječný přípravek (vaječné žloutky, jedlá sůl maltodextrin), hořčice (pitná voda, hořčičné semeno, kvasný ocet lihový jedlá sůl, koření),
jedlá sůl, cukr, konzervant: sorban draselný, barvivo: karoteny], pekingské zelí 11 %.
Alergeny: Alergeny značeny tučně ve složení. Výrobek může obsahovat stopy sezamu a skořápkových plodů.
Výživové údaje na 100g: energetická hodnota: 1223 kJ/291 kcal (15%*), tuky: 11,7 g, z toho nasycené
mastné kyseliny: 2,9 g, sacharidy: 35,5 g, z toho cukry: 2,1 g, bílkoviny 10,9 g, sůl: 1,6 g.
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal).
Baleno v ochranné atmosféře. Po otevření ihned spotřebujte.
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o., Poděbradská 88/55, Praha 9,
Česká republika. Vyrobeno v České republice. crocodille.com

Hmotnost:

Deli - Obložená bageta s dresinkem, pečeným kuřecím masem, sweet chilli a pekingským zelím. Složení: světlá bageta 49 % [pšeničná mouka, pitná voda, pekařský přípravek I. (pšeničná mouka, lepek pšeničný, mouka ječná sladová, sušená kvasná kultura, zahušťovadlo: E466, emulgátory: E481, E472e, E471; enzym (lepek)), pekařské droždí, cukr,
pekařský přípravek II. (řepkový olej, emulgátor: E482, plně ztužený řepkový olej, aroma, enzym (lepek)), jedlá sůl, konzervant: propionan vápenatý], dresink 22 % [majonéza (řepkový
olej, pitná voda, ocet kvasný lihový, stabilizátory: modifikovaný bramborový škrob, guma guar, xanthan, karubin; vaječný přípravek (vaječné žloutky, jedlá sůl maltodextrin), hořčice
(pitná voda, hořčičné semeno, kvasný ocet lihový jedlá sůl, koření), jedlá sůl, cukr, konzervant: sorban draselný, barvivo: karoteny), okurky sterilované (okurky, pitná voda, kvasný lihový
ocet, cukr, jedlá sůl, aroma), cibule, hořčice (pitná voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, koření, antioxidant: disiřičitan draselný), cukr], pečené kuřecí maso 19 %
[kuřecí prsa, voda, sůl, tapiokový škrob, dextróza, xylóza], sweet chilli 5 % [cukr, pitná voda, červené chilli, česnek, jedlá sůl, modifikovaný kukuřičný škrob, regulátor kyselosti: E260],
pekingské zelí 5 %.
Alergeny: Alergeny značeny tučně ve složení. Výrobek může obsahovat stopy sezamu a skořápkových plodů.
Výživové údaje na 100g: energetická hodnota: 1060 kJ/254 kcal (13%*), tuky: 10,7 g, z toho nasycené
D002.CZ
mastné kyseliny: 1,0 g, sacharidy: 30,3 g, z toho cukry: 1,9 g, bílkoviny 8,9 g, sůl: 1,5 g.
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal).
Baleno v ochranné atmosféře. Po otevření ihned spotřebujte.
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o., Poděbradská 88/55, Praha 9,
Hmotnost:
Česká republika. Vyrobeno v České republice. crocodille.com

Deli - Obložená bageta s kuřecími nugetami, dresinkem a čínským zelím Složení: světlá bageta 42 % [pšeničná mouka, pitná voda, pekařský přípravek I. (pšeničná mouka, lepek pšeničný, mouka ječná sladová, sušená kvasná kultura, zahušťovadlo: E466, emulgátory: E481, E472e, E471; enzym (lepek)), pekařské droždí, cukr, pekařský přípravek II. (řepkový olej, emulgátor: E482,
plně ztužený řepkový olej, aroma, enzym (lepek)), jedlá sůl, konzervant: propionan vápenatý], kuřecí nugety 29 % [kuřecí maso, obalovací směs (pšeničná mouka, pitná voda, jedlá sůl, pekařské
droždí, extrakty koření, koření, řepkový olej, bramborový škrob, dextróza, protispékavá látka: uhličitany sodné), pitná voda, kuřecí kůže, jedlá sůl, sojová bílkovina, stabilizátor: trifosforečnany, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni: glutaman sodný, koření, aroma, extrakty koření, bramborový škrob], pikantní dresink 19 % [řepkový olej, pitná voda, cibule, rajčatový protlak, cukr, kvasný ocet
lihový, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar, xanthan, kořenící přípravek (maltodextrin, cibule, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, E635, regulátor kyselosti: octan sodný, extrakty koření (smažená cibule, přírodní cibulový olej, glukózový sirup), protispékavá látka: křemičitan vápenatý, oxid křemičitý, mrkev, celer, česnek, laktóza, petržel, koření, aroma), jedlá sůl, vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, koření), regulátor kyselosti: kyselina citronová, koření, extrakty koření, barviva: riboflavin, betakaroten; konzervant: sorban draselný], pekingské zelí 10 %.
Alergeny: Alergeny značeny tučně ve složení. Výrobek může obsahovat stopy sezamu a skořápkových plodů.
Výživové údaje na 100g: energetická hodnota: 1280 kJ/306 kcal (15%*), tuky: 11,2 g, z toho nasycené
mastné kyseliny: 1,4 g, sacharidy: 30,0 g, z toho cukry: 1,9 g, bílkoviny 9,0 g, sůl: 1,6 g.
D006.CZ
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal).
Baleno v ochranné atmosféře. Po otevření ihned spotřebujte.
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o., Poděbradská 88/55, Praha 9,
Česká republika. Vyrobeno v České republice. crocodille.com
Hmotnost:

D005.CZ

180 g

Deli - Obložená bageta se šunkou nejvyšší jakost, pomazánkou, kyselou okurkou, sýrem ementál a kapií. Složení: světlá bageta 42 % [pšeničná mouka, pitná voda,
pekařský přípravek I. (pšeničná mouka, lepek pšeničný, mouka ječná sladová, sušená kvasná kultura, zahušťovadlo: E466, emulgátory: E481, E472e, E471; enzym (lepek)), pekařské
droždí, cukr, pekařský přípravek II. (řepkový olej, emulgátor: E482, plně ztužený řepkový olej, aroma, enzym (lepek)), jedlá sůl, konzervant: propionan vápenatý], šunka nejvyšší jakosti
24 % [vepřová kýta 96 %, pitná voda, jedlá sůl, konzervant: E250, stabilizátor: E451, dextróza, antioxidant: E301, aroma], pomazánka 20 % [tvarohový sýr (tvaroh 68 %, pitná voda, jedlá
sůl, zahušťovadla: pektin, karobová guma; laktóza, regulátor kyselosti: kyselina mléčná, stabilizátor: karagenan), majonéza (řepkový olej, pitná voda, ocet kvasný lihový, stabilizátory:
modifikovaný bramborový škrob, guma guar, xanthan, karubin; vaječný přípravek (vaječné žloutky, jedlá sůl maltodextrin), hořčice (pitná voda, hořčičné semeno, kvasný ocet lihový
jedlá sůl, koření), jedlá sůl, cukr, konzervant: sorban draselný, barvivo: karoteny)], okurka sterilovaná 6 % [okurky, pitná voda, kvasný lihový ocet, cukr, jedlá sůl, aroma], sýr ementál
4 % [mléko, jedlá sůl, stabilizáor: chlorid vápenatý, mléčné kultury, barvivo: annatto], sterilovaná kapie 2 % [červená paprika, pitná voda, kvasný ocet vinný, cukr, jedlá sůl, regulátor
kyselosti: chlorid vápenatý].
Výživové údaje na 100g: energetická hodnota: 945 kJ/225 kcal (11%*), tuky: 9,4 g, z toho nasycené
D004.CZ
mastné kyseliny: 3,2 g, sacharidy: 27,5 g, z toho cukry: 2,7 g, bílkoviny 9,5 g, sůl: 1,4 g.
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal).
Baleno v ochranné atmosféře. Po otevření ihned spotřebujte.
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o., Poděbradská 88/55, Praha 9,
Česká republika. Vyrobeno v České republice. crocodille.com
Hmotnost:

175 g

200 g

Ham & Cheese | 190 g

chicken sweet | 175 g

chicken nuggets | 200 g

Chicken Nuggets | 180 g

Ham with cheese, pickled
pepper on a curd cream.

Roasted chicken with sweet
chilli sauce and Nappa
cabbage.

Chicken nuggets with spicy
dressing and Nappa cabbage.

Chicken nuggets with spicy
dressing on mayonnaise.

190 g

DELI BAGUETTES

Product Portfolio

fresh line

READY MEALS

SHELF-LIFE 21 dAYS

PRODUCT PORTFOLIO
TAGLIATELLE
BOLOGNESE

ROAST SIRLOIN
IN SOUR CREAM SAUCE
WITH DUMPLINGS

BEEF GOULASH
WITH BREAD
DUMPLING

TIKKA
MASALA
TOMATO SAUCE
WITH PASTA

CHILLED
PIZZAS

CHILLED PIZZA
Product portfolio

Angeli Demoni

500 g
Mozzarella, salami Napoli,
Scamorza cheese, eggplant, basil

Salami

Capricciosa

Carbonara

450 g

Tomato sugo, mozzarella,
salami Napoli

Tomato sugo, mozzarella,
ham, champignons, black olives

Carbonara sauce, mozzarella,
bacon, parmesan

Margherita

460 g

Quattro Formaggi

400 g
Tomato sugo, mozzarella,
basil

500 g

• Diameter: 32 cm
• Shelf-life: 12 days
• Bake in the oven at 240 - 260 °C
for 3 - 6 minutes

410 g
Cream sauce, mozzarella, smoked
Scamorza cheese, Gorgonzola,
parmesan and arugula

Gorgo Pere

520 g
Mozzarella, pears, cream sauce,
Gorgonzola

frOZEN line
Product Portfolio
Shelf-life 12 months

frOZEN line
Product Portfolio
york DELI BAGUETTES

york DELI wraps

Chicken
Strips | 190 g

Ham
& Eggs | 190 g

Turkey Ham
& Eggs | 190g

Chicken
Nuggets | 175 g

asian sweet chilli
wrap | 175 g

Spicy chicken strips with
delicate mayonnaise dressing
and cabbage.

Slices of ham, Emmental
cheese and boiled eggs.

Slices of turkey ham,
Emmental cheese and
boiled eggs.

Chicken nuggets with
delicate dressing and
cabbage.

Asian noodles with
chicken and sweet chilli
sauce.
york deli_2019_asian wrap_vanicka_final_tisk.pdf 1 11.12.2019 9:32:39
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york DELI SANDWICHES
YD - bageta_chicken strips_2018_eng3.indd 1

6.2.2019 10:03:23

YD - bageta_ham and eggs pork_2018_eng.indd 1
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YD - bageta_turkey and eggs_2018_eng.indd 1

15.4.2019 11:32:28

YD - bageta_chicken nuggets_2019_eng.indd 1

6.2.2019 10:00:51

Turkey Ham
& Cheese | 165 g

Ham
& Cheese | 165 g

Ham
& ChORIZO | 165 g

Beef
& Peppers | 165 g

Chicken, Eggs
& Bacon | 170 g

Tuna
& Olives, | 155 g

Slices of turkey ham
and Maasdammer
cheese.

Slices of ham
and Maasdammer
cheese.

Slices of turkey ham
and chorizo with
Maasdammer cheese.

Thin slices of pastrami
roastbeef with roasted
bell pepper.

Roasted chicken
breast with bacon and
eggs on mayonnaise.

Chunks of juicy tuna
with black olives on
mayonnaise.

york deli_turkey and cheese_2019_eng_tisk.pdf 1 6.2.2019 8:45:53
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york deli_turkey and chorizo_2019_eng_tisk.pdf 1 6.2.2019 8:50:49
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york deli_tuna and olives_2019_eng_tisk.pdf 1 6.2.2019 8:53:33
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frozen line
Product Portfolio
PANINI
americana beef
& cheddar | 170 g

chicken
& bacon | 140 g

mozzarella
& tomato | 150 g

pRAGUE HAM
& eMMENTAL | 140 g

Ground beef with cheddar
cheese and barbecue sauce.

Grilled chicken breasts with
gouda cheese and bacon bits.

Slices of mozzarella with juicy
tomato salsa.

Slices of premium ham
and emmental cheese.

panini microwave
ham & cheese | 125 g

chicken & chorizo | 125 g

Slices of premium ham
and emmental cheese.

Chicken breasts with gouda
cheese and chorizo salami.
For supermarkets
& hypermarkets

contact
Headquarters
Crocodille ČR spol. s r.o.,
Poděbradská 88/55,
Praha 9, Česká republika

Sales
Department
+420 283 061 711
e-mail: info@crocodille.com

