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Citát z 19. storočia vraví: 

„Urobiť dobrú zmrzlinu
je veda, azda najťažšia

z cukrárskeho remesla“.



Moderné a známe 
chute celej Európy.

Viac smotany, viac čokolády, 
viac orechov, viac ovocia, 

viac poctivej a remeselnej zmrzliny.
 

...inšpirované letom



Salted 
Caramel

Príjemné prekvapenie 
pre milovníkov netradičných 

spojení. Kombinácia smotanovej 
zmrzliny a toppingu s príchuťou 

slaného karamelu vytvára 
nevšedný chuťový zážitok.



Lemon 
Cheesacake

Zmrzlina z pravej 
smotany v kombinácii 

so sviežou chuťou citrónu 
prekvapí každého gurmána. 



Vanilková
Vanilková zmrzlina 

je právom nazývaná kráľovnou 
medzi zmrzlinami. 

Lahodná vanilková zmrzlina 
La Panna so smotanou 

a kúskami pravej vanilky 
ohromí skrátka každého.



Čokoládová
Znamenitá čokoládová 
zmrzlina s čokoládovým 

toppingom a kúskami čokolády, 
ktorá poteší každého milovníka 

pravej kvalitnej čokolády.



Jahodová
Jedinečná jahodová zmrzlina 
z dvoch druhov jahodových 

príchutí s jahodovými kúskami. 
Plná chuť, viac jahôd, 

viac smotany.



Carrot 
Cheesecake 

Chcete svojim zákazníkom 
ponúknuť osviežujúci carrot 

cheesecake? Ponúkame Vám 
skvelú kombináciu lahodnej 

smotanovej zmrzliny 
a príchute mrkvovej torty.

novinka



Crème 
Brûlée

Skvelá smotanová zmrzlina 
s obľúbenou príchuťou 

crème brûlée a kúskami karamelu. 
Lahodná pochúťka pre 

obdivovateľov osviežujúcich 
zmrzlinových dezertov.



Pekanový orech 
s medom

Pre milovníkov orechov 
a medu! Odporučte svojim 
hosťom dezert s vynikajúcou 

smotanovou zmrzlinou, medovým 
toppingom a kúskami 
pekanových orechov.



Cream 
& Brownies

Cream & Brownies je zmrzlina 
výnimočná svojou kombináciou 
smotanovej zmrzliny a skvelého 

toppingu s chuťou brownies.



Mätová 
s čokoládou

Osviežujúca mätová zmrzlina 
s čokoládovými šupinkami. 
Obľúbená chuť osviežujúcej 

mäty doplnená čokoládovými 
šupinkami, ktorú si Vaši hostia 

vychutnajú buď ako súčasť 
dezertu či pohára 
alebo samostatne.



Vynikajúca chuť a atraktívne zdobenie 
- to je zmrzlina La Panna.

Podporte svoje podnikanie 
našimi značkovými materiálmi!

Výdajník 
La Panna

Výstrčka 
La Panna

Pútač
La Panna

Držiak na kornúty 
La Panna



Atraktívne zdobenie 
priamo z výroby

Zmrzlinové 
menu

La Panna

549006 
Kelímok 
La Panna 
1x 200 ks

 

Zapichovadlo 
La Panna

540023 
Kornút Grand

La Panna
1x 460 ks
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Zákaznícke centrum 
Bidfood Slovakia

Gastronómia: 

Západ: 032/774 28 50, 0912 058 150

e-mail: callcentrum.nm@bidfood.sk

Východ: 051/746 12 50, 0912 058 250

e-mail: callcentrum.po@bidfood.sk

Maloobchod: 

032/774 28 60, 0912 058 160

e-mail: callcentrum@bidfood.sk

www.bidfood.sk
www.mojbidfood.sk

www.lapanna.sk


