
Pozrite si nové riešenia pre jedálny lístok na osobný odber 
a donášku, ktoré vám zabezpečia vyššie výnosy a zlepšia 

vašu pozíciu v súčasnom ťažkom období. 

Rozšírte svoj jedálny lístok 
a zvyšte celkovú hodnotu účtu

PONÚKNITE ZÁKAZNÍKOM VÄČŠÍ VÝBER 
A PESTROSŤ JEDÁL



VYTVORTE JEDNODUCHÝ JEDÁLNY LÍSTOK S CHUŤOVKAMI, KTORÉ SA DOKONALE HODIA K PIZZI.
VYBRALI SME ŠTYRI ZNÁME A ZÁKAZNÍKMI VEĽMI POZITÍVNE PRIJATÉ PRODUKTY S JEDNODUCHÝM

SPÔSOBOM PRÍPRAVY, KTORÉ SÚ IDEÁLNE NA DONÁŠKU ČI OSOBNÝ ODBER.  

Hranolčeky McCain Crispers – sú považované nielen za zemiakovú 
chuťovku, ale môžu byť v ponuke aj ako samostatné jedlo s ďalšími 

prílohami: so syrom, zeleninovými omáčkami či mäsom.

Cibuľové krúžky McCain – 
najznámejšia a najobľúbenejšia 

zeleninová chuťovka.

Kombinácia lahodnej chuti čedaru 
a pálivých papričiek v chrumkavom 

cestíčku z nachos. 
McCain Cukrové vafle – každý kus 90 g balený samostatne        

v priesvitnom obale. Môžete ich podávať s rôznymi prílohami 
– s džemom, šľahačkou či ovocím alebo samostatné.           

Stačí rozmraziť.

Západ 0903 254 325
Stred 0903 240 320

Východ 0903 422 500

• Využite tie isté prílohy, ktoré používate aj na pizzu 

• Pri donáške alebo osobnom odbere zabaľte omáčku 
aj prílohy samostatne – hranolčeky Crispers vďaka 

tomu zostanú dlhšie chrumkavé

• Dokonalé priamo z pece

• Vhodné na donášku 

• 4× 2,5 kg 

Rozšírte svoj jedálny lístok 
a zvyšte celkovú hodnotu účtu

PONÚKNITE ZÁKAZNÍKOM PESTREJŠÍ 
JEDÁLNY LÍSTOK

• Cibuľové krúžky v chrumkavom 
pikantnom cestíčku 

• Vhodné na donášku

• 6× 1 kg, priem. 50 – 70 ks v balení

• Rafinovaná syrová chuťovka

• Dokonalé priamo z pece

• Vhodné na donášku

• 6× 1 kg, priem. 44 ks v balení

• Pečené vafle s karamelizovaným cukrom a vanilkou

• Skvelá sladká pochúťka na donášku alebo na osobný odber

• Dokonalé priamo z pece

• 24× 90 g

PIKANTNÉ CIBUĽOVÉ KRÚŽKY 
 / McCain Spicy Onion Rings

TROJUHOLNÍKOVÉ 
SYROVÉ NACHOS 

 / McCain Nacho Cheese Triangles

HRANOLČEKY CRISPERS / McCain Crispers

Cukrové vafle / McCain Liège Waffles


