
BEDNA BASIC

Nabídka zajištění pravidelné dodávky produktů od lokálních dodavatelů, 
únor 2022

Produkty
Plněné domácí kynuté buchty, různé druhy 2 ks
Čerstvý a voňavý kvasový chleba z řemeslné pekárny 1 ks
Bio čerstvé máslo z ekofarmy 200–250 g 
Bio lučinka přírodní z ekofarmy 200 g
Bio čerstvé selské mléko z ekofarmy 1 l 
Lahodný borůvkový jogurt z rodinné jihočeské farmy 140 g
Bio tradiční bílý jogurt z rodinné jihočeské farmy 200 g 
Poctivý jahodový kefír z bio mléka 0,5 l
Bio čerstvý přírodní sýr z ekofarmy 170 g
Borůvkový džem s levandulí ze zahrádky Jezto 140 g 
Čerstvá vejce od šťastných slepic z volného výběhu 10 ks
Směs sezónní zeleniny, bylinek a ovoce od jihočeských farmářů
Výběrové brambory od jihočeských farmářů 1 kg
Křehké Ředkvičky od farmářů z Olešné a Drachkova naložené ve sladkokyselém nálevu s 
koriandrovým semínkem a čerstvým bobkovým listem, vyrobené v restauraci Sůl a Řepa 380 g
Hořčice z bio zeleniny od Karola Lesného vyrobená v restauraci Sůl & Řepa, různé druhy dle aktuální 
nabídky 110 g
Jemná srnčí paštika s brusinkami Jezto 150 g
Čerstvý pstruh z Pošumaví z řeky Spůlky od Pstruhařství Mlýny 1 ks
Vynikajicí farmářské špekáčky s vysokým obsahem masa 4 ks
Hovězí steak z masa z volného farmářského chovu dle aktuální nabídky 500 g
Tradiční ovocná limonáda Limona z ekologického zemědělství Karla Gregora 2 ks
Řemeslný Johannes Cyder demi sec z českých jablek – sladší cyder s výrazně ovocnou chutí, má 
krásné bubliny, které vznikají přímo v lahvích 2 ks
Ekologický síťovaný sáček na zeleninu a chleba jako dárek od nás
Pohlednice se známkou a ilustrací Šumavy od Tomski & Polanski jako dárek od nás
Doprava a balné

CELKEM VČ. DPH 2.853,- Kč

objednavky@lokalove.cz



BEDNA DO POSTELE
Nabídka zajištění pravidelné dodávky produktů od lokálních dodavatelů, 
únor 2022

Produkty
Plněné domácí kynuté buchty, různé druhy 2 ks
Čerstvý a voňavý kvasový chleba z řemeslné pekárny 1 ks
Bio čerstvé máslo z ekofarmy 200–250 g 
Bio čerstvý přírodní sýr z ekofarmy 170 g
Bio čerstvé selské mléko z ekofarmy 1 l 
Lahodný selský ovocný jogurt 140 g
Bio tradiční bílý jogurt z rodinné jihočeské farmy 200 g 
Bio lučinka pažitková z ekofarmy 200 g 
Borůvkový džem s levandulí ze zahrádky Jezto 140 g 
Čerstvá vejce od šťastných slepic z volného výběhu 10 ks
Směs sezónní zeleniny, bylinek a ovoce od jihočeských farmářů
Bylinný čaj Síla Šumavského lesa z ručně zpracovaných rostlin nasbíraných v čisté šumavské přírodě 
30 g
Ekologický síťovaný sáček na zeleninu a chleba jako dárek od nás
Pohlednice se známkou a ilustrací Šumavy od Tomski & Polanski jako dárek od nás
Doprava a balné

CELKEM VČ. DPH 1.839,- Kč

objednavky@lokalove.cz



BEDNA NA OHEŇ

Nabídka zajištění pravidelné dodávky produktů od lokálních dodavatelů, 
únor 2022

Produkty
Čerstvý a voňavý kvasový chleba z řemeslné pekárny 1 ks
Křehké Ředkvičky od farmářů z Olešné a Drachkova naložené ve sladkokyselém nálevu s 
koriandrovým semínkem a čerstvým bobkovým listem, vyrobené v restauraci Sůl a Řepa 380 g
Hořčice z bio zeleniny od Karola Lesného vyrobená v restauraci Sůl & Řepa, různé druhy dle aktuální 
nabídky 110 g
Voňavé a lehce pálivé čatní Švestka s kardamomem a chilli od Rose Garden vhodné k sýrům nebo 
masu 160 g
Čerstvý pstruh z Pošumaví z řeky Spůlky od Pstruhařství Mlýny 1 ks
Vynikajicí farmářské špekáčky s vysokým obsahem masa 4 ks
Hovězí steak z masa z volného farmářského chovu dle aktuální nabídky 500 g
Směs sezónní zeleniny, bylinek a ovoce od jihočeských farmářů
Tradiční ovocná limonáda Limona z ekologického zemědělství Karla Gregora 2 ks
Řemeslný Johannes Cyder demi sec z českých jablek – sladší cyder s výrazně ovocnou chutí, má 
krásné bubliny, které vznikají přímo v lahvích 1 ks
Výběrové brambory od jihočeských farmářů 1 kg
Ekologický síťovaný sáček na zeleninu a chleba jako dárek od nás
Pohlednice se známkou a ilustrací Šumavy od Tomski & Polanski jako dárek od nás
Doprava a balné

CELKEM VČ. DPH 2.280,- Kč

objednavky@lokalove.cz



VEGGIE BEDNA

Nabídka zajištění pravidelné dodávky produktů od lokálních dodavatelů, 
únor 2022

Produkty
Plněné domácí kynuté buchty, různé druhy 2 ks
Čerstvý a voňavý kvasový chleba z řemeslné pekárny 1 ks
Bio čerstvé máslo z ekofarmy 200–250 g 
Bio čerstvý přírodní sýr z ekofarmy 170 g
Bio čerstvý sýr s medvědím česnekem z ekofarmy 170 g
Bio čerstvé selské mléko z ekofarmy 1 l 
Lahodný borůvkový jogurt z malé jihočeské farmy 140 g
Bio tradiční bílý jogurt z rodinné jihočeské farmy 200 g 
Bio lučinka pažitková z ekofarmy 200 g 
Poctivý jahodový kefír z bio mléka 0,5 l
Borůvkový džem s levandulí ze zahrádky Jezto 140 g 
Čerstvá vejce od šťastných slepic z volného výběhu 10 ks
Směs sezónní zeleniny, bylinek a ovoce od jihočeských farmářů
Křehké Ředkvičky od farmářů z Olešné a Drachkova naložené ve sladkokyselém nálevu s 
koriandrovým semínkem a čerstvým bobkovým listem, vyrobené v restauraci Sůl a Řepa 380 g
Nakládané žampiony ve sladkokyselém nálevu z restaurace Sůl a Řepa 380 g
Výběrové brambory od jihočeských farmářů 1 kg
Tradiční ovocná limonáda Limona z ekologického zemědělství Karla Gregora 2 ks
Řemeslný Johannes Cyder demi sec z českých jablek – sladší cyder s výrazně ovocnou chutí, má 
krásné bubliny, které vznikají přímo v lahvích 2 ks
Bylinný čaj Síla Šumavského lesa z ručně zpracovaných rostlin nasbíraných v čisté šumavské přírodě 
30 g
Ekologický síťovaný sáček na zeleninu a chleba jako dárek od nás
Pohlednice se známkou a ilustrací Šumavy od Tomski & Polanski jako dárek od nás
Doprava a balné

CELKEM VČ. DPH 2.477,- Kč

objednavky@lokalove.cz



Naši dodavatelé
Řemeslné Pekařství v Žitě ze Zlivi
Unikátní pekařství u Českých Budějovic Chléb a Sůl 
Rodinná Farma Vlkov z Hluboké nad Vltavou
Bio statek Bemagro u Českého Krumlova
Jezto z Českých Budějovic
Strakonická restaurace Sůl a Řepa
Lhenická ovocná šťáva – Pěstitelská pálenice a moštárna Karel Gregora
Táborská moštárna Johannes Cyder
Obchod U Dobráka z Českých Budějovic
Pstruhařství Mlýny z Žáru u Vacova
Řeznictví Dědouch z Českých Budějovic
Statek Netěchovice u Týna nad Vltavou
Pivovar Obora z vesničky Obora u Tábora
Džemy a marmelády Rose Garden z Prachatic
Šumavské byliny ze Stach

Praktické informace
Bedny objednávejte e-mailem na objednavky@lokalove.cz. Vždy uveďte vybranou bednu, datum a čas 
doručení, adresu a kontakt na objednávajícího.

Na zpracování objednávky potřebujeme nejméně 3 pracovní dny.

Standardní doručení beden probíhá vždy v pátek a sobotu. Rádi však vašim hostům doručíme 
objednávku za příplatek i v jiné dny.

Vyhrazujeme si právo na úpravu složení beden, změnu produktů nebo dodavatelů podle sezóny nebo 
aktuálních možností, stále vyhledáváme a navazujeme nové spolupráce s menšími bio farmami, 
výrobci a dodavateli.

Storno poplatky za případné zrušení koše jsou 48 hod předem 50%, 24 hod. a méně předem 75% - 
100% z celkové ceny objednané bedny.

Pokud si přejete nabídku Lokálních beden upravit nebo máte jiný požadavek či nápad, dejte nám 
vědět, rádi pro vás nabídku připravíme nebo se s vámi osobně potkáme. 

Těšíme se na spolupráci s vámi.


