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NABÍDKA VÁNOČNÍCH 
DÁRKOVÝCH BALÍČKŮ

•   Rodinná receptura 
a ruční výroba

• Praktický dárek

vyrábíme s Chutí a Láskou
Martina a LuďěkMartina a Luďěk

bez lepku

• Potěší chuťové buňky

•  Balíčky pro klasiky 
i gurmány

www.masickodedkaludka.com

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, neváhejte a objednávejte 
do 8.12.2021 - ať to vše stačíme vyrobit včas. K vyzvednutí budou 

balíčky od 13. prosince nebo dle domluvy. 



Masíčko a paštiky Masíčko a paštiky 
dědka Luďkadědka Luďka

NAŠE VÁNOČNÍ NABÍDKA
Rok se s rokem sešel a my jsme si pro Vás opět připravili pestrý výběr vánočních balíčků. 
Své si najdou milovníci klasiky i gurmáni. Vánoční balíčky jsou v pevných kartonových 
krabicích s průhledným víkem a je v nich kombinace toho nejlepšího co u nás vyrábíme. 
Součástí balíčku je PF s přáním a malá pozornost. Tak, a teď jen vybrat ten správný. 

Přejeme klidný, předvánoční čas.  

Otevírací doba: St 8-11:30, Čt 14-17, Pá 8-11:30, So 8-10 hod

Masíčko dědka Luďkas Chutí a Láskou...

Masíčko dědka Luďka (150g), Hovězí ve vlastní štávě (230g), Paštikový mls (230g), Paštika 
s mandlemi (150g).

Pro radost (2 skleničky 150g + 2 skleničky 230g)
300,-

Paštika s kousky masa na ovocné marmeládě (šípek/fík), Martiny paštika s karamelizovanou 
cibulkou, Martiny paštika s mandlemi, Paštikový mls, Kachní paštika se sušenými švestkami, 
Paštika dědka Luďka s pepřem , Paštika s citrusy a chilli, Masíčko dědka Luďka.  

GURMÁN – MALÝ (8 malých 150g skleniček)
505,-

Masíčko dědka Luďka, Kachní paštika, Martiny paštika s brusinkami, Paštika dědka Luďka, 
Paštikový mls, Škvarková pomazánka.

Klasik (6 malých 150g skleniček)
385,-

Naložený vepřový bůček, Masíčko dědka Luďka s chilli, Krkovička dědka Luďka, Hovězí 
kostky v gulášové šťávě, Škvarková pomazánka, Martiny paštika s karamelizovanou cibul-
kou, Paštika dědka Luďka s pepřem, Kachní paštika se sušenými švestkami.

PRO SPRÁVNÉ CHLAPY (8 velkých cca 230g skleniček)
680,-

Paštikový mls dědka Luďka, Kachní paštika se sušenými švestkami, Paštika s kousky masa na 
ovocné marmeládě (šípek/fík), Martiny paštika s citrusy a chilli, Martiny paštika s brusinkami, 
Martiny paštika s karamel. cibulkou, Paštika dědka Luďka s pepřem , Masíčko dědka Luďka.

GURMÁN VELKÝ (7 velkých 230g paštik + 1 větší 250g maso)
740,-

Masíčko dědka Luďka (vepřové ve vl. Štávě), Krkovička dědka Luďka, Paštika s pepřem (vep-
řová paštika), Martiny paštika s karamel. cibulkou, Kachní paštika se sušenými švestkami.

Balíček MIX (2 skleničky 450g masa + 3 malé 150g paštiky)
460,-

OBJEDNÁVKY NA:  721 293 866
 masickodedkaludka@seznam.cz
 Masíčko dědka Luďka


