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HOT DRINK / ICE DRINK / MILK SHAKEObjednávky na telefonu: 725 857 682 HOT CHOCOLATE / ICE CHOCOLATE / HORKÁ ČOKOLÁDA / LEDOVÁ ČOKOLÁDAGastro 21 Gastro 21

Hot Chocolate
Krémová hustá čokoláda s nezapomenutelnou a plnou chutí
k uspokojení vašich smyslů a hříšných myšlenek, která je svou
kvalitou srovnatelná s čokoládou italského typu.

•   Výrazná plná chuť kakaa, u ochucených druhů
výrazná chuť dle příchuti

•  Vysoký obsah kakaa / obsahuje sušené ovoce
•  Vysoký obsah mléčně-karamelového prášku
•  Bez barviv a konzervantů

Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu

HOT CHOCOLATE 30g 100ml 50

TRVANLIVOST  24 měsíců
PŘÍCHUTĚ:  classic / bílá / mléčná / oříšek / kokos

banán / amaretto / karamel

Hot Drink
Nápoj s ojedinělou chutí, který zahřeje v chladných dnech, pro zákazníky 
hledající něco nezapomenutelného. V kombinaci s alkoholem a sušeným 
ovocem vhodný pro přípravu výborných punčů.

•  Obsahuje vitamín C, minerály a ovocný podíl
•  Slazeno pouze cukrem
•  Příchutě jahoda, malina a borůvka obsahují kousky sušeného ovoce
•  Bez konzervantů

Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu

HOT DRINK 23g 200ml 50

TRVANLIVOST 18 až 24 měsíců

PŘÍCHUTĚ:  borůvka / jablko s meduňkou / zázvor 
s medem a citrónem  / hruška 
brusinka / višeň / malina / jahoda
pomeranč / nealko svařák

UPOZORNĚNÍ:   Ze sáčku HOT/ICE DRINK lze připravit i chutné mléčné koktejly (jahoda, malina, borůvka, brusinka, višeň)
Obsah sáčku rozmixujte ve 150 ml mléka do osvěžujícího mléčného koktejlu, přidejte led (zmrzlinu).

Ice Drink
Osvěžující studený nápoj nejen pro horké letní dny.
Jednoduchá příprava, možné kombinovat s alkoholem.

•  Obsahuje vitamín C, minerály a ovocný podíl
•  Slazeno pouze cukrem
•  Příchutě jahoda, malina a borůvka obsahují sušené ovoce
•  Bez konzervantů

Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu

ICE DRINK 23g 200ml 50

TRVANLIVOST 18 až 24 měsíců

PŘÍCHUTĚ:  borůvka / jablko s meduňkou / zázvor 
s medem a citrónem   / hruška 
brusinka / višeň / malina / jahoda
pomeranč / hroznové víno

Milk Shake
Lahodný, jemně našlehaný a osvěžující mléčný koktejl s bohatou pěnou,
s chutí plnotučného mléka.

•  Obsahuje mléko - Ne mléčnou náhradu
•  Slazeno pouze cukrem
•  Banánová přichuť obsahuje sušené banány
•  Bez konzervantů

Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu

MLÉČNÝ KOKTEJL 37g 300ml 50

TRVANLIVOST 12 měsícůPŘÍCHUTĚ:  banán / vanilka / pistácie

Ice Chocolate
Lahodný studený nápoj nejen pro horké letní dny s nezapomenutelnou a plnou 
čokoládovou chutí.

•   Výrazná plná chuť kakaa, u ochucených druhů výrazná chuť
dle příchuti

•  Vysoký obsah kakaa / obsahuje sušené ovoce
•  Vysoký obsah mléčně-karamelového prášku
•  Bez barviv a konzervantů

Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu

ICE CHOCOLATE 30g 200ml 50

TRVANLIVOST  24 měsíců
PŘÍCHUTĚ:  classic / mléčná / oříšek / kokos

banán / amaretto / karamel

Horká Čokoláda
Lahodný čokoládový nápoj s vyšším podílem kakaa.

•   Lahodná chuť, jemná hustší konzistence, snadná příprava
•  Slazeno přírodním cukrem (kromě Horké čokolády mléčné)
•  Bez barviv (kromě Horké čokolády bílé)
•  Bez konzervantů

Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu

HORKÁ ČOKOLÁDA (mléčná, bílá)

HORKÁ ČOKOLÁDA (classic, oříšek)

30g
25g

150ml 50

TRVANLIVOST  18 až 24 měsíců

Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu

LEDOVÁ ČOKOLÁDA (mléčná, bílá)

LEDOVÁ ČOKOLÁDA (classic, oříšek)

30g
25g

150ml 50

TRVANLIVOST  18 až 24 měsíců

PŘÍCHUTĚ:  classic / bílá / mléčná / oříšek 

Ledová Čokoláda
Ledový čokoládový nápoj s vyšším podílem kakaa.

•   Lahodná chuť, jemná hustší konzistence, snadná příprava
•  Slazeno přírodním cukrem (kromě Horké čokolády mléčné)
•  Bez barviv (kromě Horké čokolády bílé)
•  Bez konzervantů

PŘÍCHUTĚ:  classic / bílá / mléčná / oříšek 
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Hot Chocolate
Krémová hustá čokoláda s nezapomenutelnou a plnou chutí
k uspokojení vašich smyslů a hříšných myšlenek, která je svou
kvalitou srovnatelná s čokoládou italského typu.

•   Výrazná plná chuť kakaa, u ochucených druhů
výrazná chuť dle příchuti

•  Vysoký obsah kakaa / obsahuje sušené ovoce
•  Vysoký obsah mléčně-karamelového prášku
•  Bez barviv a konzervantů

Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu

HOT CHOCOLATE 30g 100ml 50

TRVANLIVOST  24 měsíců
PŘÍCHUTĚ:  classic / bílá / mléčná / oříšek / kokos

banán / amaretto / karamel

Hot Drink
Nápoj s ojedinělou chutí, který zahřeje v chladných dnech, pro zákazníky 
hledající něco nezapomenutelného. V kombinaci s alkoholem a sušeným 
ovocem vhodný pro přípravu výborných punčů.

•  Obsahuje vitamín C, minerály a ovocný podíl
•  Slazeno pouze cukrem
•  Příchutě jahoda, malina a borůvka obsahují kousky sušeného ovoce
•  Bez konzervantů

Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu

HOT DRINK 23g 200ml 50

TRVANLIVOST 18 až 24 měsíců

PŘÍCHUTĚ:  borůvka / jablko s meduňkou / zázvor 
s medem a citrónem  / hruška 
brusinka / višeň / malina / jahoda
pomeranč / nealko svařák

UPOZORNĚNÍ:   Ze sáčku HOT/ICE DRINK lze připravit i chutné mléčné koktejly (jahoda, malina, borůvka, brusinka, višeň)
Obsah sáčku rozmixujte ve 150 ml mléka do osvěžujícího mléčného koktejlu, přidejte led (zmrzlinu).

Ice Drink
Osvěžující studený nápoj nejen pro horké letní dny.
Jednoduchá příprava, možné kombinovat s alkoholem.

•  Obsahuje vitamín C, minerály a ovocný podíl
•  Slazeno pouze cukrem
•  Příchutě jahoda, malina a borůvka obsahují sušené ovoce
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Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu

ICE DRINK 23g 200ml 50

TRVANLIVOST 18 až 24 měsíců

PŘÍCHUTĚ:  borůvka / jablko s meduňkou / zázvor 
s medem a citrónem   / hruška 
brusinka / višeň / malina / jahoda
pomeranč / hroznové víno

Milk Shake
Lahodný, jemně našlehaný a osvěžující mléčný koktejl s bohatou pěnou,
s chutí plnotučného mléka.

•  Obsahuje mléko - Ne mléčnou náhradu
•  Slazeno pouze cukrem
•  Banánová přichuť obsahuje sušené banány
•  Bez konzervantů

Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu

MLÉČNÝ KOKTEJL 37g 300ml 50

TRVANLIVOST 12 měsícůPŘÍCHUTĚ:  banán / vanilka / pistácie

Ice Chocolate
Lahodný studený nápoj nejen pro horké letní dny s nezapomenutelnou a plnou 
čokoládovou chutí.

•   Výrazná plná chuť kakaa, u ochucených druhů výrazná chuť
dle příchuti

•  Vysoký obsah kakaa / obsahuje sušené ovoce
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Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu
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PŘÍCHUTĚ:  classic / mléčná / oříšek / kokos

banán / amaretto / karamel

Horká Čokoláda
Lahodný čokoládový nápoj s vyšším podílem kakaa.

•   Lahodná chuť, jemná hustší konzistence, snadná příprava
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Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu
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150ml 50
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Ledová Čokoláda
Ledový čokoládový nápoj s vyšším podílem kakaa.

•   Lahodná chuť, jemná hustší konzistence, snadná příprava
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ICE TEA / HOT TEA / KVETOUCÍ ČAJ FRAPPÉ / KAVOVÝ NÁPOJ / CAFFE21 Gastro 21 Gastro 21

www.gastro21.cz

Ice Tea
Čaj s extraktem z bílého, zeleného nebo černého čaje, s ovocnou šťávou
a ovocnou příchutí.

•  Obsahuje vitamín C – 23% doporučené denní dávky ve 100ml nápoje
•  Slazeno přírodním cukrem, bez umělých sladidel
•  Obsahuje čistou ovocnou šťávu
•  Bez konzervantů

Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu

ICE TEA 20g 250ml 50

TRVANLIVOST 18 měsíců

PŘÍCHUTĚ:  BÍLÝ ČAJ granátové jablko
ZELENÝ ČAJ kaktus
ČERNÝ ČAJ brusinka, citron

Hot Tea
Čaj s extraktem z bílého, zeleného nebo černého čaje, s ovocnou šťávou
a ovocnou příchutí.

•  Obsahuje vitamín C – 23% doporučené denní dávky ve 100ml nápoje
•  Slazeno přírodním cukrem, bez umělých sladidel
•  Obsahuje čistou ovocnou šťávu
•  Bez konzervantů

Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu

HOT TEA 20g 250ml 50

TRVANLIVOST 18 měsíců

PŘÍCHUTĚ:  BÍLÝ ČAJ granátové jablko
ZELENÝ ČAJ kaktus
ČERNÝ ČAJ brusinka, citron

Kvetoucí čaj
Ručně svazované lístky čaje, které tvoří základ čajového poupěte.
Uvnitř jsou skryty barevné květy bylinek, které se rozvinou v překrásný květ.

•  Jedinečný chuťový a estetický zážitek
•  Ruční výroba
•  Možné vícekrát louhovat

Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu

KVETOUCÍ ČAJ 1 x 8g 600ml 70 (mix)

TRVANLIVOST 24 měsíců

KVĚTY:  Vycházející slunce / Dvojí štěstí
Královská lilie / Červený drak
Posvátné květy / Pouto lásky / Kruh důvěry

Frappé � iginál
Frappé je v době parného léta velice osvěžující nápoj.
Lze připravovat ve dvou variantách – ledový a horký způsob.

•   jsme přímým dodavatelem ingredience na přípravu
pravého řeckého frappé / 100% káva

•  Hustá krémová pěna / lavinový efekt

Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu

FRAPPÉ Originál 4g 300ml 50

TRVANLIVOST  24 měsíců

„Frappé“- kávový nápoj s příchutí
Lahodné mléčné kávové frappé s příchutí je osvěžujícím letním nápojem.

•   Slazeno přírodním cukrem, bez umělých sladidel
•  Obsahuje mléko – NE mléčnou náhradu / obsahuje kávu – NE kávové aroma
•  Vysoký obsah mléčně-karamelového prášku
•  Bez barviv a konzervantů

Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu

FRAPPÉ s příchutí 30g 300ml 50

TRVANLIVOST 18 měsícůPŘÍCHUTĚ:  oříšek / smetana

Caffe 21 (100% arabica), Caffe 21  (směs 80/20)
Zrnková,  čerstvě pražená káva, která je pražena střídavým zahříváním zrna.
Výsledkem tohoto procesu je káva vysoké kvality, která se řadí mezi TOP kávy na trhu.

•  Praženo zcela odlišným postupem než dosud pražené kávy
•  Zaručena čerstvost pražení – pouze na objednávku
•  Jedinečná crema (pěna) a nezaměnitelná chuť

Produkt Hmotnost Ks v kartonu

CAFFE21 100% arabica
CAFFE21 SMĚS 80/20

1kg
1kg

1

TRVANLIVOST 12 měsíců

Caffe 21 (mletá káva)
          Určeno k přípravě turecké kávy
Čerstvost mleté kávy je zaručena postupem jejího zpracování. K samotnému mletí
a balení dochází až po konkrétní objednávce zákazníkem z čerstvě pražené kávy.
Tímto postupem je dána i větší kvalita a vyváženost chuti samotné kávy o proti
standardům na trhu, protože ta není vyráběna na sklad a neztrácí tím svou kvalitu.

Produkt Hmotnost Ks v kartonu

Mletá káva 100g 16 nebo 32

250g 16 nebo 32

TRVANLIVOST 12 měsíců

Objednávky na telefonu: 725 857 682
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UPOZORNĚNÍ:   K dosažení plné chuti a lavinového efektu je důležité dodržet přesný technologický postup přípravy.

PŘÍCHUTĚ:  100% káva bez příchutě
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Ice Tea
Čaj s extraktem z bílého, zeleného nebo černého čaje, s ovocnou šťávou
a ovocnou příchutí.

•  Obsahuje vitamín C – 23% doporučené denní dávky ve 100ml nápoje
•  Slazeno přírodním cukrem, bez umělých sladidel
•  Obsahuje čistou ovocnou šťávu
•  Bez konzervantů

Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu

ICE TEA 20g 250ml 50

TRVANLIVOST 18 měsíců

PŘÍCHUTĚ:  BÍLÝ ČAJ granátové jablko
ZELENÝ ČAJ kaktus
ČERNÝ ČAJ brusinka, citron

Hot Tea
Čaj s extraktem z bílého, zeleného nebo černého čaje, s ovocnou šťávou
a ovocnou příchutí.

•  Obsahuje vitamín C – 23% doporučené denní dávky ve 100ml nápoje
•  Slazeno přírodním cukrem, bez umělých sladidel
•  Obsahuje čistou ovocnou šťávu
•  Bez konzervantů

Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu

HOT TEA 20g 250ml 50

TRVANLIVOST 18 měsíců

PŘÍCHUTĚ:  BÍLÝ ČAJ granátové jablko
ZELENÝ ČAJ kaktus
ČERNÝ ČAJ brusinka, citron

Kvetoucí čaj
Ručně svazované lístky čaje, které tvoří základ čajového poupěte.
Uvnitř jsou skryty barevné květy bylinek, které se rozvinou v překrásný květ.

•  Jedinečný chuťový a estetický zážitek
•  Ruční výroba
•  Možné vícekrát louhovat

Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu

KVETOUCÍ ČAJ 1 x 8g 600ml 70 (mix)

TRVANLIVOST 24 měsíců

KVĚTY:  Vycházející slunce / Dvojí štěstí
Královská lilie / Červený drak
Posvátné květy / Pouto lásky / Kruh důvěry

Frappé � iginál
Frappé je v době parného léta velice osvěžující nápoj.
Lze připravovat ve dvou variantách – ledový a horký způsob.

•   jsme přímým dodavatelem ingredience na přípravu
pravého řeckého frappé / 100% káva

•  Hustá krémová pěna / lavinový efekt

Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu

FRAPPÉ Originál 4g 300ml 50

TRVANLIVOST  24 měsíců

„Frappé“- kávový nápoj s příchutí
Lahodné mléčné kávové frappé s příchutí je osvěžujícím letním nápojem.

•   Slazeno přírodním cukrem, bez umělých sladidel
•  Obsahuje mléko – NE mléčnou náhradu / obsahuje kávu – NE kávové aroma
•  Vysoký obsah mléčně-karamelového prášku
•  Bez barviv a konzervantů

Produkt Hmotnost Výtěžnost Ks v kartonu

FRAPPÉ s příchutí 30g 300ml 50

TRVANLIVOST 18 měsícůPŘÍCHUTĚ:  oříšek / smetana

Caffe 21 (100% arabica), Caffe 21  (směs 80/20)
Zrnková,  čerstvě pražená káva, která je pražena střídavým zahříváním zrna.
Výsledkem tohoto procesu je káva vysoké kvality, která se řadí mezi TOP kávy na trhu.

•  Praženo zcela odlišným postupem než dosud pražené kávy
•  Zaručena čerstvost pražení – pouze na objednávku
•  Jedinečná crema (pěna) a nezaměnitelná chuť

Produkt Hmotnost Ks v kartonu

CAFFE21 100% arabica
CAFFE21 SMĚS 80/20

1kg
1kg

1

TRVANLIVOST 12 měsíců

Caffe 21 (mletá káva)
          Určeno k přípravě turecké kávy
Čerstvost mleté kávy je zaručena postupem jejího zpracování. K samotnému mletí
a balení dochází až po konkrétní objednávce zákazníkem z čerstvě pražené kávy.
Tímto postupem je dána i větší kvalita a vyváženost chuti samotné kávy o proti
standardům na trhu, protože ta není vyráběna na sklad a neztrácí tím svou kvalitu.

Produkt Hmotnost Ks v kartonu

Mletá káva 100g 16 nebo 32

250g 16 nebo 32

TRVANLIVOST 12 měsíců

Objednávky na telefonu: 725 857 682
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UPOZORNĚNÍ:   K dosažení plné chuti a lavinového efektu je důležité dodržet přesný technologický postup přípravy.

PŘÍCHUTĚ:  100% káva bez příchutě



SIRUPY /  ALOE VERA / MASTER CAFÉ / HB CUKRGastro 21 Gastro 21

Aloe Vera
Nesycený nealkoholický nápoj obohacený ovocnou dužinou a vitamínem C. 
Pokud by jste rádi udělali něco pro své zdraví, ale nevíte jak na to, vyzkoušejte 
Aloe Vera nápoj. Aloe Vera pomáhá zmírňovat např. tyto zdravotní potíže:

•  Zácpa, zlepšuje peristaltiku
•  Žaludeční vředy – prevence, urychlení hojení
•   Poruchy trávení – podpora látkové výměny, regenerace

střevní mikrofl óry
•  Krevní tlak – úprava hodnot

Produkt Objem Ks v kartonu

ALOE VERA 500ml 24

TRVANLIVOST 12 měsícůPŘÍCHUTĚ:  hroznové víno

Koncentrovaný nápoj
Příchuť pomeranč a červený grapefruit obsahuje vysoký obsah dužiny.
Doporučené ředění s vodou 1:6 (dle zkušenosti zákazníků až 1:12).

Produkt Objem Ks v kartonu

KONCENTROVANÝ NÁPOJ 1l 12

TRVANLIVOST 12 měsíců
PŘÍCHUTĚ:   pomeranč / jablko

červený grapefruit / tropik

HB cukr
Hygienicky balený cukr – ruličky (sáčky).

•  Nápis Caff e21

Produkt Hmotnost Ks v kartonu

HB CUKR 4g 1000

TRVANLIVOST 12 měsíců

Sirup k dochucování nápojů
Je vhodný k přípravě chuťově zajímavých a lahodných káv. Je určen k dochucování, 
barvení a aromatizování. Využití i do koktejlů, drinků a jiných druhů nápojů,
hodí se i do polev, dortů, na palačinky atd.

•  Baleno v PET lahvi – bezpečnostní hledisko

10 TIPŮ ZDARMA + DÁREK až 8000 Kč
HŘÍCHY VAŠÍ PROVOZOVNY ZVEŘEJNĚNY !!!

- Kdo je ignoruje, krachuje

- Kdo zná jen nějaké, stále jen živoří

- Odstraňte je a zařaďte se mezi TOP úspěšné provozovny

Jak přestat řešit obavy, zda budete mít dostatečnou tržbu

Jak se zbavit pocitu, zda vůbec vyděláváte na výdaje

Jak odstranit nejčastější překážky v provozovnách

Jak odstranit časté problémy se svými lidmi

Jak objevit a odstranit nejčastější mýty

Jaké zásadní chyby dělají majitelé provozoven, jak se efektivně odlišíte
a navýšíte tržby? Zjistíte po vyplnění formuláře na: www.gastro21.cz

PŘÍCHUTĚ:  oříšek / vanilka / rum / amaretto
karamel / skořice

Produkt Hmotnost Ks v kartonu

SIRUP 920g 920g

TRVANLIVOST 12 měsíců

Gastro21 team

Kde nás najdete
Gastro 21
Chelčického 1777 / 18a
České Budějovice 370 01

tel.: 725 857 682

info@gastro21.cz
www.gastro21.cz

Objednávky na telefonu: 725 857 682

www.gastro21.czwww.gastro21.cz



SIRUPY /  ALOE VERA / MASTER CAFÉ / HB CUKRGastro 21 Gastro 21

Aloe Vera
Nesycený nealkoholický nápoj obohacený ovocnou dužinou a vitamínem C. 
Pokud by jste rádi udělali něco pro své zdraví, ale nevíte jak na to, vyzkoušejte 
Aloe Vera nápoj. Aloe Vera pomáhá zmírňovat např. tyto zdravotní potíže:

•  Zácpa, zlepšuje peristaltiku
•  Žaludeční vředy – prevence, urychlení hojení
•   Poruchy trávení – podpora látkové výměny, regenerace

střevní mikrofl óry
•  Krevní tlak – úprava hodnot

Produkt Objem Ks v kartonu

ALOE VERA 500ml 24

TRVANLIVOST 12 měsícůPŘÍCHUTĚ:  hroznové víno

Koncentrovaný nápoj
Příchuť pomeranč a červený grapefruit obsahuje vysoký obsah dužiny.
Doporučené ředění s vodou 1:6 (dle zkušenosti zákazníků až 1:12).

Produkt Objem Ks v kartonu

KONCENTROVANÝ NÁPOJ 1l 12

TRVANLIVOST 12 měsíců
PŘÍCHUTĚ:   pomeranč / jablko

červený grapefruit / tropik

HB cukr
Hygienicky balený cukr – ruličky (sáčky).

•  Nápis Caff e21

Produkt Hmotnost Ks v kartonu

HB CUKR 4g 1000

TRVANLIVOST 12 měsíců

Sirup k dochucování nápojů
Je vhodný k přípravě chuťově zajímavých a lahodných káv. Je určen k dochucování, 
barvení a aromatizování. Využití i do koktejlů, drinků a jiných druhů nápojů,
hodí se i do polev, dortů, na palačinky atd.

•  Baleno v PET lahvi – bezpečnostní hledisko

10 TIPŮ ZDARMA + DÁREK až 8000 Kč
HŘÍCHY VAŠÍ PROVOZOVNY ZVEŘEJNĚNY !!!

- Kdo je ignoruje, krachuje

- Kdo zná jen nějaké, stále jen živoří

- Odstraňte je a zařaďte se mezi TOP úspěšné provozovny

Jak přestat řešit obavy, zda budete mít dostatečnou tržbu

Jak se zbavit pocitu, zda vůbec vyděláváte na výdaje

Jak odstranit nejčastější překážky v provozovnách

Jak odstranit časté problémy se svými lidmi

Jak objevit a odstranit nejčastější mýty

Jaké zásadní chyby dělají majitelé provozoven, jak se efektivně odlišíte
a navýšíte tržby? Zjistíte po vyplnění formuláře na: www.gastro21.cz

PŘÍCHUTĚ:  oříšek / vanilka / rum / amaretto
karamel / skořice

Produkt Hmotnost Ks v kartonu

SIRUP 920g 920g

TRVANLIVOST 12 měsíců

Gastro21 team

Kde nás najdete
Gastro 21
Chelčického 1777 / 18a
České Budějovice 370 01

tel.: 725 857 682

info@gastro21.cz
www.gastro21.cz

Objednávky na telefonu: 725 857 682

www.gastro21.czwww.gastro21.cz



Chelčického 1777/18a, České Budějovice 37001
Tel.: 725 857682   |   e-mail: info@gastro21.cz   |   www.gastro21.cz

Objednávky na telefonu: 725 857 682

Objednávky na telefonu: 725 857 682
e-mail: info@gastro21.cz SORTIMENT NÁPOJŮ

Hot drink  |  Ice drink  |  Milk shake  |  Ice & Hot Tea
Caff e  |  Frappé a další




