
Gastro produkty La Place 

Káva LA PLACE  

Směs Arabiky a Robusty ze sedmi různých míst původu vybrané výhradně pro svět 

espressa. Těmi stěžejními zeměmi, které tvoří finální chuť kávy jsou: Guatemala (jemná 
se sladkými tóny), Kolumbia (vyvážená s dochutí vla ských ořechů), Afrika (čistá, ovocná), 
Asie (chuť s přímým bylinkovým aroma).  

Přírodní a pravá Arabika (cca 70 %) ze Střední a Jižní Ameriky dodává směsi hutnou 

vyrovnanou chuť̌ v kombinaci s intenzivní čokoládovou chutí vybraných afrických zrn 
Robusty (cca 30 %). Jemné espresso s vyváženou a plnou chutí a příjemnou bohatou 

dochutí. Doporučena pro v echny si chtějí vychutnat álek vysoce kvalitní kávy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čaje 

Aldermann Tee je mladá dynamická společnost ze srdce Lüneburger Heide s více než 
dvacetiletou praxí a ve svém týmu se py ní deseti nejlep ími mistry čaje. Firma v sobě 
spojuje tradici a modernost. Čaje dodávají po celé Evropě a tak je můžete ochutnat jak u 
nás v Poděbradech, tak i v hotelech jako je Radisson nebo Marriott.  

 

Aldermann Tee následuje taktéž nejnověj í trendy lidské výživy a ekologické 
bezpečnosti. Je kladen důraz na tradiční způsob zpracování čaje a na dodržování 
nejvy ích potravinářských standardů. Čaje mají, tak perfektně vyvážené aroma a 
lahodnou chuť, jaké může přinést pouze čerstvý čaj. 

 

 

Pečivo 

Dobré pečivo potřebuje s láskou vedený kvásek, trpělivost mistra pekaře a samozřejmě 
kvalitní p eničnou a žitnou mouku. K tomu kapku octa, petku soli a hrstku kmínu. V e 
smíchat v přesném poměru a Na e pečivo pak může spatřit žár pekařovi pece. Ná  chléb 
pečeme pod taktovkou zku eného pekaře Petra ťastného. V e pěkně poctivě – od 

výběru surovin přes kynutí v o atkách až po samotné pečení. 

Vzpomenete si tak na něj až budete ochutnávat toasty, burgery, bagety, grissini, 
bruschetty, rohlíky, nebo chleba. Dobré pečivo je dar! 

 



 

Produkty 

Vyrobené vlastní produkty z řady La Place – Koloniál, které jsou motivovány přírodní 
cestou a dbáním na kvalitu samotného výrobku.  

V tuto chvíli jsme na trh vydali čtyři druhy produktů: cibulové čatní, jahodovou 
zavařeninu s vanilkou, bazalkové pesto s piniovými oří ky a su ená rajčata San Marzano 
s mořskou solí. V echny tyto výrobky neobsahují zbytečné konzervanty, umělá barviva a 
jsou dělaná přesně podle starých tradičních receptur na ich maminek a babiček. Vždyť 
kdo by neznal probuzení s hrnkem kakaa a krajícem chleba namazaným výbornou 
marmeládou doplněnou o jahody ze zahrádky. 


