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UPMADE 
v a š e  c h u t ě  v  n a š i c h  r u k á c h

up made je značka domácích výrobků skupiny up GrOuP. 
Zahrnuje výrobu domácích dortů, zákusků, zmrzliny i širokého portfolia 

domácího pečiva. 

Snažíme se vyrábět tradičním způsobem z kvalitních surovin, pomocí poctivého přístu-
pu a v souladu s tradicemi českých cukrářů. Proto dbáme zejména na prvotřídní kvalitu 
surovin, používáme pouze pravé máslo, živočišnou smetanu, kvalitní holandskou čo-
koládu a jiné suroviny vysoké jakosti. vyhýbáme se použití ztužených tuků, margarínu 

a rostlinné šlehačky.
  

naše pečivo obsahuje BiO celozrnnou žitnou a BiO pšeničnou bílou mouku, kterou na-
kupujeme přímo od výrobce. Pečivo v podobě baget či bulek dodáváme také do našich 

restaurací.
   

v dnešní době se již téměř zapomnělo na tradiční zadělávání chleba žitným kváskem 
a běžnou stravou se stal chléb kvasnicový. rozdíl se může zdát nepatrný, ale na naše 
zdraví má opravdu velký vliv. Proto jsme tuto tradici výroby obnovili a pečeme žitný 
chléb z našeho kvasu, který není nijak chemicky ovlivněný. chléb je dochucován semín-
ky lnu, dýně, slunečnice či sušenými rajčaty, olivami, nebo kmínem. tato výroba je poně-

kud náročná, ale výsledek stojí za ochutnání.

recepty našich výrobků jsou výsledkem společné práce našich pekařů a cukrářů, kdy ka-
ždý nový výrobek pečlivě ochutnáváme a postupně doladíme tak, aby co nejvíce vynikla 

chuť použitých surovin.

 Díky tomu se naše produkty stávají originály, které nikde jinde nekoupíte. 

n A b í D k A
D o r t ů

půvoDní suroviny

vlAstní výrobA

bEz ztužEných tuků



schWArz-
WAlDský 

Dort

tirAMisu 
Dort

SmetanOvá POháDka Z čOkO-
láDOvéhO kOrPuSu S višňOvým 
Džemem a šlehačkOvým krémem, 
BOhatě DOZDOBený čOkOláDO- 
vými hOBlinkami a višněmi.

lahODný naDýchaný DeZert 
PODle italSké recePtury, kDe 
Se SnOuBí Silná černá káva,
maScarPOne a likér amarettO, 
SyPaný hOlanDSkým kakaem.



Mrkvový
 Dort

bAnánový
 Dort

DOrt PODle traDic americkéhO 
venkOva. Je SlOžen Z lehkéhO 
šťavnatéhO kOrPuSu Z mrkve, 
celOZrnné žitné mOuky, třtinO-
véhO cukru a vlašSkých Ořechů. 
kOrPuS Je SPOJen lahODným  
krémem Ze šlehačky a maScar- 
POne, na kterém Září mrkvičky  
Z PravéhO marciPánu.

lahODná kOmBinace Banánů  
a čOkOláDOvO BanánOvé šle-
hačky na čOkOláDOvém kOrPuSu 
S kaBátkem Z luxuSní čOkOláDO-
vé POlevy, DOZDOBený šlehač-
kOu a BanánOvým chiPSem.



kArAMElový
Dort

WEllnEss
 Dort

SlaďOučký karamelOvý DOrt Je 
tvOřen lehkým Světlým i čOkO-
láDOvým kOrPuSem S vrStvOu 
OřechOvé a karamelOvé šle-
hačky. DOZDOBen karamelOvým 
mirrOrem, Praženými manDlOvý-
mi luPínky a čOkO křuPinkami.

lehký Svěží DeZert Z kOrPuSu 
Z celOZrnné žitné mOuky a fruk-
tOZy. PrOPlněný tvarOhOvým 
krémem. Svrchní kaBát Je tvOřen 
šťavnatým leSním OvOcem v želé,
ZDOBený BílOu čOkO rýží.



jAhoDový
 Dort

pAřížský
 Dort

Svěží letní kOmBinace naDýcha-
néhO SvětléhO kOrPuSu, JahOD 
a tvarOhOvO šlehačkOvéhO 
krému S Přelivem Z JahODOvéhO 
mirrOru, DOZDOBený JahODami
a BarevnOu čOkO rýží.

klaSika v PODOBě lehkéhO čO-
kOláDOvéhO PiškOtu, lahODné 
PařížSké šlehačky a Přelivu 
lahODné čOkOláDOvé POlevy, 
DOZDOBena BílOu šlehačkOu 
a čOkO hOBlinami.



hArlEkýn
 Dort

bElgický
 Dort

kOmBinace lehkéhO čOkOláDO-
véhO kOrPuSu, PařížSké a Bílé 
šlehačky, DOZDOBená Bílými 
čOkO hOBlinkami, BílOu šlehač-
kOu a čOkO křiDélkem.

čOkOláDOvá POháDka Z naDý-
chanéhO čOkOláDOvéhO PiškO-
tu, krému Z Pravé BelGické 72% 
čOkOláDy, meDu, máSla a šle-
hačky, PrOvOněná rumem  
a ZaSyPaná čOkO rýží.



čokoláDový
 Dort

s višněMi

MArcipánový
 Dort

lehký čOkOláDOvý kOrPuS v SOBě 
neSe PařížSký šlehačkOvý krém  
S kOuSky amarena višní, DOZDO-
Ben hOlanDSkým kakaem, višní  
a čOkO křiDélkem.

lahODný a lehký DOrt Ze Svět- 
léhO naDýchanéhO kOrPuSu,  
krému Ze šlehačky a Bílé čOkO-
láDy S OSvěžuJícími malinami, 
ukrytým DO PravéhO marciPánu.



chEEsEcAkEchEEsEcAkE
MAlinový

lehký DeZert SPOJuJe chuť 
vanilkOvéhO lineckéhO těSta, 
tvarOhu a ZakySané Smetany, 
S PeřinOu Svěžích malin v OvOc-
ném želé S Praženými manDlO- 
vými luPínky.

níZký Pečený DeZert Z vanilkO-
véhO lineckéhO těSta, Plněný 
vanilkO SmetanOvO tvarOhOvOu 
náPlní.



chEEsEcAkE
kArAMElový

chEEsEcAkE
višňový

v čOkOláDOvém kOrPuSu Z li-
neckéhO těSta Se PrOlíná chuť 
tvarOhOvO SmetanOvéhO krému 
a višní, Zahalená DO višňOvé 
POlevy S OZDOBOu Ze šlehačky 
a DvOuBarevné čOkO truBičky.

Pečený lahODný DOrt Z čOkOlá-
DOvéhO lineckéhO těSta, naPl-
něný Jemným tvarOhOvO Sme-
tanOvým krémem S karamelem, 
SchOvaný v karamelOvém mirrO-
ru a ZaSyPaný čOkO šPaGetkami.



ovocný
 Dort

špičkA
 Dort

i ti, cO SlaDké nemaJí ráDi, Si 
SmlSnOu! naDýchaný Světlý 
PiškOtOvý kOrPuS PrOlOžený 
krémem Z tvarOhu a ZakySané 
Smetany, SchOvaný šťavnatými 
malinami a BOrůvkami v OvOc-
ném želé, OBalený čOkO rýží.

níZký lehký PiškOtOvý kOrPuS 
neSe vařený čOkOláDOvý krém 
Z 58% čOkOláDy, v SrDci kažDé-
hO kOuSku Je rumOvá likérOvá 
náPlň DOZDOBená čOkO rýží a 
šlehačkOu.



sněhový
 Dort

níZký Světlý PiškOtOvý kOrPuS 
S PuDinkOvým krémem Z černO-
ryBíZOvéhO Pyré, Zahalený ve 
SněhOvém mráčku.

n A b í D k A
zákusků

půvoDní suroviny

vlAstní výrobA

bEz ztužEných tuků



větrník špAlDA řEz 
s poviDly

POPulární klaSika Z ODPalO-
vanéhO těSta S PuDinkOvO  
karamelOvOu šlehačkOvOu
náPlní a kaBátkem SlaďOučkéhO 
karamelOvéhO fOnDánu.

na vyDatném šPalDOvO Oře-
chOvém kOrPuSu Se SnOuBí chuť 
Pravých šveStkOvých POviDel 
a Peřinky šlehačky S líSkOOříš-
kOvým Griliášem.



rAfAElo
řEz

SlaDká SlaSt v PODOBě kOkO-
SOvéhO lehkéhO BeZé kOrPuSu, 
Jemné šlehačkOvé náPlně
S BílOu čOkOláDOu, PrOlOžená 
manDlOvými luPínky a ZaBalená 
DO kOkOSu S celOu manDličkOu 
v kažDém kOuSku.

tvArohový 
řEz 

s višněMi

šťavnatý čOkOláDOvý PiškOt 
S celými višněmi, Svěžím 
tvarOhOvO SmetanOvým 
krémem, Zalitý Jemným 
čOkOláDOvým mirrOrem.



ovocná
kostkA

naDýchané Světlé PiškOtOvé  
Pláty PrOlOžené krémem  
Z tvarOhu a ZakySané Smetany,  
S hrOmaDOu šťavnatých malin  
a BOrůvek v OvOcném želé

pAnnA 
cottA

SmetanOvý DeZert 
S Pravým vanilkOvým 
luSkem a JahODOvým 
neBO malinOvým SOté.



citrónové
tArtAlEtky

lákavý vyvážený DeZert  
Z kOrPuSu Z vanilkOvéhO  
lineckéhO těSta, S citrOnOvým 
krémem a SněhOvými šPičkami.

ořEchový
Dortík

kulatý OřechOvý DOrtík na  
máSlOvO OřechOvém PiškO- 
tOvém kOrPuSu, Zakrytém  
OřechOvOu šlehačkOu, DOZDO-
Bený karamelOvým mirrOrem  
a PůlkOu vlašSkéhO Ořechu.



Duo
Dortík

kulatý DOrtíček Z máSlOvO  
čOkOláDOvéhO kOrPuSu, naPlně-
ný JemnOu vanilkOvOu a čOkO-
láDOvOu Ganache, DOlaDěný 
šlehačkOu a čOkO mřížkOu.

ovocná
slzA

Svěží OvOcný DeZert ve tvaru 
SlZičky S máSlOvO PiškOtOvým 
kOrPuSem S kOuSky Bílé čOkO-
láDy, naPlněný malinOvO neBO 
BOrůvkOvO SmetanOvOu náPlní,  
Zalitý malinOvým neBO BOrův- 
kOvým BlitZem a ZaSyPaný Bílými 
čOkO hOBlinkami neBO DvOuBa-
revnými čOkO vrtulkami.



MAkronky traDiční francOuZSká cukrO-
vinka PODOBná SněhOvé PuSince, 
vyrOBená Z Bílků, cukru, Barviv  
a Jemné manDlOvé mOučky,  
Plněná SmetanOvOu Ganache  
S růZnými Příchutěmi.

MEDovníkové 
kuličky

traDiční meDOvník ve fOrmě  
rOZtOmilých kuliček, vyrOBený  
Z PerníkOvéhO kOrPuSu, máSla  
a ZkarameliZOvanéhO Salka, 
OBalený v PerníkOvém DrOBení  
S vlašSkým Ořechem.



cupcAkE PiškOtOvé vanilkOvé neBO  
čOkOláDOvé muffinky Plněné 
čOkO Pecičkami, S hrOmaDOu
JahODOvé neBO arašíDOvé  
šlehačky, DOZDOBené Barevným 
cukrOvým SyPáním neBO celými 
líSkOvými Oříšky.

sušEnky 
ořEchové A
 sEMínkové

Skvělá Pečená Svačinka Plná 
vyDatných Semínek a Oříšků. 
OřechOvé Sušenky JSOu Plné 
vlašSkých a líSkOvých Oříšků 
a manDlí. SemínkOvé OBSahuJí 
manDle DýňOvé, SlunečnicOvé 
a lněné SemínkO.



n A b í D k A
p E č i v A

bio pšEničná A žitná MoukA

trADiční rEcEptury

vlAstní kvásEkbrAMborová 
bulkA

vláčná Bulka Z BiO Pše-
ničné mOuky, PekařSkých 
kvaSnic, S PříDavkem 
BramBOrOvé mOučky, 
SyPaná SměSí SeZamOvé-
hO a lněnéhO Semínka 
a SušenéhO čeSneku.



žitné 
chlEby

POctivé kváSkOvé 100% žitné chleBy Z BiO 
celOZrnné žitné mOuky, vyráBěné traDič-
ními řemeSlnými POStuPy. výSleDkem JSOu 
chleBy S vynikaJícími Parametry Stravi-
telnOSti, OPtimální výživOvOu hODnOtOu, 
Skvělým chuťOvým PrOfilem a PřirOZeně 
DOBrOu trvanlivOStí. vyráBíme tytO Druhy: 
čiStě žitný chléB, kmínOvý chléB, raJčatO-
vý chléB a chléB S DýňOvým, SlunečnicO-
vým a lněným Semínkem.

sláDkův 
rohlík A 

chléb

lehké PečivO Z BiO Pšeničné, Ječné 
SlaDOvé a celOZrnné žitné mOuky, 
PekařSkých kvaSnic, žitnéhO kváSku, 
S PříDavkem SlunečnicOvéhO  
a lněnéhO Semínka, Pšeničných  
OtruB a SyrOvátky, SyPané  
Semínkem Slunečnice.



pšEnično 
žitný 

chléb

klaSický lehký chléB 
Z BiO žitné a Pšeničné 
mOuky, PekařSkých 
kvaSnic a kmínu.

škvArkový 
chléb 

s čEsnEkEM

lehký, chutný chléB Z BiO 
Pšeničné a žitné mOuky, 
BramBOrOvé mOučky, Pekař-
Ských kvaSnic, DOchucený 
čerStvým čeSnekem, škvarky 
a kmínem, SyPaný SměSí SeZa-
mOvéhO a lněnéhO Semínka 
a SušenéhO čeSneku.



cElozrnná 
bAgEtA 
A vEkA

Jemné a vláčné PečivO 
Z BiO celOZrnné Pšeničné 
mOuky, PekařSkých kvaS-
nic, BramBOrOvé mOučky, 
SlunečnicOvéhO a SeZamO-
véhO Semínka, šPalDOvých 
a OveSných vlOček.

pšEničná 
bAgEtA

lehká BaGetka Z BiO 
Pšeničné mOuky 
a PekařSkých
kvaSnic.



klaSická americká naSláDla 
hamBurGerOvá Bulka Z BiO  
Pšeničné SlaDOvé mOuky,  
PekařSkých kvaSnic, SyPaná 
SeZamOvým Semínkem.

AMErický 
burgEr

Dort 15 cm 23 cm 28 cm 32 cm
Schwarzwaldský dort 249,- 494,- 748,- 1 048,-
tiramisu dort 209,- 400,- 627,- 888,-
mrkvový dort 244,- 489,- 849,- 1 147,-
Banánový dort 265,- 524,- 794,- 1 059,-
karamelový dort 280,- 549,- 880,- 1 155,-
Wellness dort 312,- 623,- 935,- 1 264,-
Jahodový dort 227,- 437,- 681,- 909,-
Pařížský dort 324,- 644,- 973,- 1 297,-
harlekýn dort 238,- 471,- 713,- 951,-
Belgický dort 419,- 833,- 1 234,- 1 675,-
čokoládový dort s višněmi 336,- 646,- 996,- 1 312,-
marcipánový dort 303,- 588,- 908,- 1 211,-
cheesecake malinový 352,- 654,- 999,- 1 331,-
cheesecake 228,- 455,- 696,- 1 308,-
cheesecake višňový 322,- 648,- 979,- 1 306,-
cheesecake karamelový 279,- 535,- 828,- 1 111,-
Ovocný dort 291,- 564,- 830,- 1 164,-
špička dort - 516,- - -
Sněhový dort 212,- 403,- 636,- 866,-
marcipánová přízdoba (figurka) 35 g / 50 g / 100 g 35,- / 49,- / 79,-
fontána na dort malá / velká 29,- / 45,-
Svíčky na dort 39,-



kOntakty
Odpovědná osoba: Denisa Mejtská

tel: 735 166 152 / mail: info@upmade.cz
www.upmade.cz

Zákusek 1 ks
Schwarzwaldský dort 43,-
tiramisu dort 34,-
mrkvový dort 49,-
Banánový dort 47,-
karamelový dort 43,-
Wellness dort 52,-
Jahodový dort 42,-
Pařížský dort 54,-
harlekýn dort 39,-
Belgický dort 69,-
čokoládový dort 
s višněmi 52,-

marcipánový dort 51,-
cheesecake 
malinový 54,-

cheesecake 38,-
cheesecake 
višňový 57,-

cheesecake 
karamelový 45,-

Ovocný dort 42,-
špička dort 43,-
Sněhový dort 34,-
šlehačka (porce) 15,-
creme Brulee 35,-
tiramisu (sklo) 43,-
štrůdl jablečný 27,-

Zákusek 1 ks
větrník 51,-
špalda řez s povidly 42,-
rafaelo řez 35,-
tvarohový řez s višněmi 42,-
Ovocná kostka 47,-
Panna cotta (plast / sklo) 35,-
citrónová tartelka 26,-
Ořechový dortík 38,-
Duo dortík 47,-
Ovocná slza 40,-
makronka 17,-
makronky 6 ks 99,-
makronky 12 ks 190,-
medovníková kulička 12,-
cupcake muffin 35,-
cupcake mrkvový 13,-
Sušenka semínková 20,-
Sušenka ořechová 28,-
Pistáciová polokoule 39,-
Dortík marcipánový 65,-
Dortík čokoládový 71,-
Dortík ořechový s nugátem 59,-
Dortík s ovocem 53,-
r Semifredo 123,-
croissant 16,-



www.upmade.cz


