
Lesní mix
V létě jsme se v lese, 
na mezích a lukách nejen 
váleli, ale i nasbírali ty 
nejlepší plody, mrazem 
vysušili a nyní je tu mix 
plný vitamínů a skvělých 
chutí bez dalších přísad…  
dá se odolat?

20 g 49 Kč

Suché plody
Mix ovoce a oříšků 
výborně padnoucích 
do každé kapsy, batohu 
či kabelky

100 g 55 Kč

Grena limonáda
Limonáda s příchutí 
citronu a grepu – PET

0,5 l 15 Kč

Zázvorka limonáda
Limonáda s příchutí 
zázvoru – PET

0,5 l 15 Kč

Vita limonáda
Limonáda s příchutí 
pomeranče a broskve  
– PET

0,5 l 15 Kč
Ondrášovka přírodní 
– neperlivá
Přírodní minerální voda – PET

0,5 l 15 Kč

– jemně perlivá
Přírodní minerální voda  
jemně perlivá – PET

Pepsi cola 
– plech
Sycená limonáda 

0,33 l 25 Kč

– light, plech
Sycená limonáda

Pivo Lobkowitz 
– Premium
Prémiový světlý ležák, 
obsah alkoholu 4,7 % 
obj., plech

0,33 l 20 Kč

– Premium nealko
Prémiové světlé  
nealkoholické pivo,  
obsah alkoholu  
max. 0,49 % obj., plech

Douwe Egberts 
espresso 100 ml 19 Kč

Douwe Egberts  
double espresso 200 ml 29 Kč

Douwe Egberts 
cappuccino 120 ml 25 Kč

Douwe Egberts  
Café Latte 220 ml 35 Kč

Kakao 150 ml 19 Kč

Čaj Pickwick 
Earl grey / Anglický 
čaj černý / Zelený čaj 
s citrónem / Rooibos / 
Granátové jablko & malina / 
Acai & borůvka

150 ml 19 Kč
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SLADKÉ A SLANÉ – DOPLŇKOVÝ PRODEJ

RICOLA 
švýcarské  
bylinné bonbóny  
bez cukru

–  originální  
bylinná směs

– brusinky
– černý bez 
– svěží alpský 

Jahoda
Mrazem sušené jahody 
jsou tutovka, pokud Vás již 
omrzely sladkosti a ve Vaší 
samoobsluze balancují mezi 
zelenými a přezrálými 

6,5 g 19 Kč

HIP HOP – jahoda
Lízátka s příchutí jahody 
s vitaminem C

9 g 5 Kč

Lay‘s chips  
– solené
Smažené bramborové  
lupínky solené

28 g 19 Kč

– fromage
Smažené bramborové 
lupínky s příchutí čerstvého 
smetanového sýra a pažitky

Caesar salát
Caesar salát s kuřecím 
masem, parmezánem, rajčaty 
a bylinkovými krutony

160 g 59 Kč

Švýcarská bageta
Čerstvá bageta 
s ementálem, šunkou 
a žervé

190 g 39 Kč

Sýrová bageta
Celozrnná sýrová bageta 
s rukolou

190 g 39 Kč

Leošova klasika
Žemle s domácí játrovou 
paštikou a salátem

120 g 29 Kč

Švýcarský wrap  
s masovými 
kuličkami
Wrap s masovými 
kuličkami a ostrou 
rajčatovou omáčkou

180 g 59 Kč

Kuřecí wrap
Wrap s kuřecím Fajitas 
a kapií

180 g 59 Kč

Tiramisu
Tiramisu v kelímku

60 g 35 Kč

Švýcarská  
čokoládová pěna
Čokoládová pěna  
ze švýcarské čokolády 
v kelímku

60 g 35 Kč

SWISSSWISSSWISS
mademademade

Švýcarský croissant 55 g 19 Kč

Sladké zimní ráno
Švýcarský croissant  
+ káva / čaj / kakao

25 Kč

Sýrovo-šunkový FLIRT
Švýcarská bageta  
+ káva / čaj / kakao

49 Kč

Švýcarská snídaně 
LEO Express
Jogurt s müsli (výběr)   
+ švýcarský croissant  
+ káva / čaj / kakao

49 Kč

SWISSSWISSSWISS
mademademade

Mixit Maxisměs Fík
Kombinace křupavých 
celozrnných pšeničných 
lupínků, čokolády, 
mandlových plátků 
a tropického ovoce,  
to dokáže vykouzlit úsměv 
na tváři snad každého

50 g

Mixit Bircher Express
Müsli ve své tradiční 
podobě… Klasika, 
na kterou nedají dopustit 
müsli fanatici po celém 
světě již sto let

50 g
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rajčatovou omáčkou

180 g 59 Kč

Kuřecí wrap
Wrap s kuřecím Fajitas 
a kapií

180 g 59 Kč

Tiramisu
Tiramisu v kelímku

60 g 35 Kč

Švýcarská  
čokoládová pěna
Čokoládová pěna  
ze švýcarské čokolády 
v kelímku

60 g 35 Kč

Švýcarský croissant 55 g 19 Kč

Sladké zimní ráno
Švýcarský croissant  
+ káva / čaj / kakao

25 Kč

Sýrovo-šunkový FLIRT
Švýcarská bageta  
+ káva / čaj / kakao

49 Kč

Švýcarská snídaně 
LEO Express
Jogurt s müsli (výběr)   
+ švýcarský croissant  
+ káva / čaj / kakao

49 Kč

Mixit Maxisměs Fík
Kombinace křupavých 
celozrnných pšeničných 
lupínků, čokolády, 
mandlových plátků 
a tropického ovoce,  
to dokáže vykouzlit úsměv 
na tváři snad každého

50 g

Mixit Bircher Express
Müsli ve své tradiční 
podobě… Klasika, 
na kterou nedají dopustit 
müsli fanatici po celém 
světě již sto let

50 g


