


PREZENTACE PRODUKTU
Vážení obchodní partneři, dovolte, 

abychom Vám představili náš koncept mraženého burgeru!
Po roce a půl vývoje a testování jsme vytvořili produkt nejvyšší kvality!

Každé části burgeru jsme dali maximální péči 
a podrobili je velkému množství testování.

V této prezentaci Vám představíme vše, co by jste potřebovali vědět. 

Food Works s.r.o.



Pokud chcete vytvořit skvělÝ burger, 
nejvíce záleží na třech věcech:

1. maso
2. bulka

3. dresink

      A ty přesně my Vám dodáme! 

Poté už jen doplňujete suroviny dle požadavků finálního produktu:

Burger
maso, bulka, dresink, ledový salát, rajská jablka, červená cibule

CheesEburger – viz Burger a plátek Cheddaru

Baconburger – viz Cheeseburger a dva plátky slaniny

V přípravě jsou recepty na další typy burgerů, které budou odeslány naším zákazníkům.   



Domácí bulka dle vlastní receptury zdobená sezamem
Po bezúspěšném hledaní opravdové burgerové  bulky, jsme se rozhodli vyrobit 

si vlastní. Následoval několikaměsíční vývoj a testování než vznikla 

bulka podle našich představ.

Bulka se po rozmražení pouze zlehka opeče (přibližně 1 min) v předehřáté 

troubě, nebo na grilu. Rozmražení bulky při pokojové teplotě

 trvá přibližně 30 min.



Burgerové hovězí placky 150g
Placky vyrobené ze 150g (syrového) masa z mladého býka, dochucené solí 

a pepřem. Obsah masa je 97%. Placky jsou již dopečené a finální příprava 

vyžaduje jen jejich ohřev, nikoliv pečení. Díky tomu dokážete náš burger 

připravit velmi rychle. Rozmražené packy je možné skladovat při teplotě 5°C 

po dobu 24 hodin.



Dresinky – 4 druhy
Pepřový – vyzkoušej úžasnou chuť s kousky pepře

Cibulový – jemný s kousky opečené cibulky 

Samurai –  ostrý jako břitva!

Andalouse - klasický burger dresink
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PŘÍPRAVA 
burgerů

Přejeme dobrou chuť!

Bulku opečeme a na spodní část 
naneseme vybraný dresink

Na ohřáté maso položíme plátek 
sýra (doporučujeme typ ChedDar)

Opět naneseme vybraný dresink

Přidáme nakrájený ledový 
salát (doporučujeme typ Lollo)

Na maso dáme tenké plátky 
rajského jablka  

Opět přidáme ledový salát

Na salát položíme již ohřáté maso

Dále přidáme tenké plátky červené 
cibule

přiklopíme opečenou horní částí 
bulky

Přidáme dva plátky opečené slaniny

Zapíchneme vlaječku a servírujeme



www.dejsiburger.cz

facebook.com/dejsiburger

#dejsiburger

       @dejsiburger.cz

kontaktujte svého obchodního zástupce pro ČR: 
Bc. Ondřej Brejcha

tel: 602 287 437   

mail: obchod@dejsiburger.cz




