
Изпълнена с крем във 
всяка хапка, крем питата 
KARUZO е направена от 
специално пухкаво тесто 
с многобройни слоеве. Тя е 
изключително вкусна и те 
изпълва с удоволствие и 

приятно настроение.
Сега с 30% повече продукт 
- още по-засищаща и още 

по-вкусна.

15401
 Крем пита Шоколад 

62 г

15421
Крем пита  Йогурт и ягода 

62 г

15426
Крем пита Тирамису 

62 г

15415
Крем пита Шоколад 

62 г

15402
Крем пита Чийзкейк череша

 62 г

15404
Крем пита Чийзкейк боровинка 

62 г

15416
Маскарпоне и малини 

62 г

С какао в 
тестото

Основана през 2012 г.           
The Bakers  все още 
е млада, но модерна и  
постоянно  развиваща 
се компания. The 
Bakers създават 
висококачествени 
продукти, 
преоткривайки 
занаятчийски 
техники и умения 
и комбинирайки 
ги с модерните 
производствени 
възможности. 



15330
Мариновани фъстъци Сол 

70 г

15333
Мариновани фъстъци Терияки 

70 г

15331
Мариновани фъстъци 

Сладко чили 70 г

15332
Мариновани фъстъци

Горчица 70 г

15369
Мариновани фъстъци

Люто чили 70 г

15334
Мариновани фъстъци

Кетчуп - доматена салса 70 г

15382
Мариновани фъстъци

Средиземноморски подправки 70 г

15411
Брускета 

Домат и моцарела 70 г

15410
Брускета 

Зеленчуков грил 70 г

15412
Брускета 

Крем сирене 70 г

15425
Брускета 

Горски гъби и масло 70 г

ZIGI е марка висококачествени специално селектирани фъстъци. Мариновани са 
по специална технология за повече хрупкавост и страхотен вкус.

KRAMBALS е марка печива с автентичен вкус, направени следвайки най-добрите и доказали се през 
годините традиции в пекарството: простички рецепти, истински съставки и много търпение. 

"Истински хляб! Истински вкус!"

15414
 Брускета Зелени маслини и 

морска сол 70 г



15375
Претцел медeна горчица 65 г

15306
Слънчоглед черен 110 г

15344
Белен фъстък 160 г

15376
Претцел сирене фондю 65 г

15307
Слънчоглед шарен 110 г

15377
Претцел чили срирача 65 г

15308
Тиквени семки 90 г

15341
Небелен фъстък 150 г

15378
 Плоски малцови претцели със сусам 80 г

15379
Плотски претцели с морска сол 80 г

15380
Плоски претцели със сусам и мак  80 г

15427
Бял слънчоглед 90 г

HULIGAN е първата 
ни марка!  Тя е 
винаги модерна 
и разбиваща 
клишетата! 
HULIGAN е 
провокативна, но 
позитивна марка, 
която вярва че 
единственото 
правило е, че няма 
правила!

HULIGAN е 
достатъчно смела 
марка, че да се 
промени и да 
провокира с 2те си 
нови гами претцели 
- HULIGAN 
CRUSH (натрошени 
претцели с 
експлозивни 
вкусове) и 
HULIGAN SMASH 
(плоски хрупкави 
претцели със 
забавна форма на 
лица).

15381
Претцел пица сос 65 г


