MOŠTY A OVOCNO BYLINNÉ NÁPOJE
Osvěžte se čistě přírodními nápoji vyrobenými na ovocné
nebo bylinkové bázi. V nabídce máme zázvorovou,
bezovou či citrusovou limonádu. Chutnají skvěle řádně
vychlazené s ledem a plátkem citrónu a výborné jsou také
ohřáté jako horký nápoj. Nabízíme vám též klasiku v
podobě ovocných moštů, buď jednodruhových nebo
míchaných. Mošty nabízíme ve skleněných lahvích a to
buď jednoporcová balení o objemu 330 ml nebo větší
rodinná o objemu 750 ml. Surovina pro tyto mošty
pochází především od místních českých farmářů.

Vyzkoušejte co nejvíce našich skvělých příchutí!

OVOCE V MNOHA PODOBÁCH

TORO VM a.s.
Hradecká 251/II | 566 01 Vysoké Mýto
Výroba a odbyt DUHA
Ležáků 722, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 724 586 416
e-mail:duha@torovm.cz
www.torovm.cz

Ochutnejte naše kvalitní ovocné a bylinkové sirupy.
Osvěžte se výbornými ovocno bylinnými nápoji
a mošty. Vychutnejte si výtečné jednodruhové
džemy. Zahřejte se naším pečeným čajem.
Všechny výrobky jsou vyráběny tradičním
způsobem, s vysokým podílem ruční práce.

DÁRKOVÉ KOŠÍČKY
Vyberte si z široké nabídky dárkových košíčků, v nichž vám
nabízíme to nejlepší z naší výroby. Velmi hezky vypadají
košíčky s našimi produkty jako jsou džemy, sirupy, pečené
čaje a čisté ovocné mošty. Dárkovým košíčkem můžete
potěšit své blízké nebo obchodní partnery. Košíčky můžou
být nakombinovány dle vašich požadavků.

www.torovm.cz

OVOCNÉ A BYLINNÉ SIRUPY
Pro milovníky opravdové chuti ovoce jsme připravili sirupy
z kvalitního, pečlivě vybraného ovoce. Sirupy obsahují
skutečnou ovocnou dužninu a nenajdete v nich žádné
konzervanty, aromata ani barviva. Dáváte-li přednost
bylinkám, pak vám můžeme nabídnout klasické bylinkové
sirupy jako je pampeliškový, kopřivový či bezový.
Ze sirupů se po naředění vodou vyrobí lahodný osvěžující
nápoj. Sirupy jsou plněny do lahviček o objemu 330 ml.

DŽEMY
Zamlsejte si s našimi džemy! Ochutnejte naše
jednodruhové džemy vyráběné tradičním způsobem. Při
jejich výrobě se držíme klasického způsobu zpracování,
používáme kvalitní suroviny od českých dodavatelů. Při
výběru příchutí jsme volili nejenom klasiku jako je
borůvkový, malinový nebo černorybízový džem, ale také
netradiční a přitom skvělou mandarinku se zázvorem.
Vynikající a zcela jedinečný je také šípkový džem, který
můžeme vřele doporučit.

ČAJE
Ochutnejte některý z našich pečených
čajů, jsou plné kousků ovoce a
voňavého koření. V zimě vás skvěle
zahřejí a v létě příjemně osvěží.
Stejně jako ostatní naše produkty
je i pečený čaj vyráběn z kvalitních
surovin s vysokým podílem ruční
práce. V současné době máme
v nabídce tři chuťové
varianty.

