
NhữNg sảN 
phẩm báNh 

Ngọt



báNh Ngọt tráNg miệNg miNi

6347
265g Nhiều loại báNh Ngọt 

troNg hộp, 11 chiếchộp

6392
20g báNh quy phủ  

sô cô la miNi

6383
15g

báNh iNdiaNs miNi6351
35g

báNh dứa miNi

6452
15g

báNh dừa giòN taN miNi 6526
30g báNh cắt hươNg liệu 

miNi  

6424
40g báNh cáNh quạt cara-

meN miNi6408
25g

báNh dừa giòN miNi

6483
15g báNh sô cô la hìNh  

giỏ miNi

6602
20g báNh hìNh Nguyệt  

quế miNi6536
20g báNh cuộN trộN dừa 

miNi



báNh Ngọt tráNg miệNg

6356
40g

báNh có rượu thơm 

6410
1000g

báNh dừa

6380
35g báNh iNdiaNs phủ  

ca cao6359
40g

báNh hìNh khoai tây

6435
40g báNh sừNg kem lòNg 

trắNg trứNg

6476
100g

báNh mô hìNh to

6458
40g

báNh quy mứt hoa quả

6515
55g

báNh praha
hộp

6430
60g báNh cắt hươNg  

vị vaNi6411
150g

báNh dừa
hộp

6449
40g

báNh dừa giòN taN

6472
80g báNh cắt maxi có 

hươNg vị vaNi



báNh Ngọt tráNg miệNg

6521
80g

báNh hươNg liệu

6539
50g báNh cuộN màu  

sẫm trộN ca cao

6530
50g

báNh cuộN trộN dừa 6524
75g

báNh cắt hươNg liệu

6569
75g

báNh tiếp sức6562
60g báNh hìNh Nguyệt  

quế NhâN kem

6389
50g

báNh quy phủ sô cô la

6400
120g

báNh cắt vùNg balkaN

6407
70g

báNh dừa giòN6422
40g

báNh hìNh hạt café

6402
70g

báNh mật oNg6128
40g báNh hìNh bầu dục kẹp 

kem



báNh Ngọt tráNg miệNg

6703
70g

cốc Nhựa – eskymo
hộp

6705
110g cốc Nhựa – paNNa cotta 

maliNahộp

6544
70g

báNh cuộN trộN hạt dẻ

6616
130g

báNh hươNg vị

6628
100g

báNh cắt misa6518
50g

báNh hìNh bi praha

6701
70g cốc Nhựa –  

có rượu mùihộp
6540

170g
báNh café



báNh Ngọt tráNg miệNg có kem

6596
50g báNh hìNh Nguyệt  

quế paris 6583
35g

báNh quy có kem paris6582
30g

báNh quy có kem

6425
100g báNh cáNh quạt  

carameN 6501
70g

báNh hìNh chuối paris6538
60g báNh cuộN kem lòNg trứNg 

trắNg trộN đườNg

6591
80g báNh hìNh Nguyệt  

quế có kem 6371
50g

báNh gatô

6482
30g báNh hìNh ốNg  

có kem paris 6361
120g

báNh giọt Nước mắt 6500
25g

báNh hìNh ốNg có kem

6586
120g

báNh cắt sữa chua



6453
120g

báNh quả dâu 6550
120g

báNh cắt florida

báNh Ngọt tráNg miệNg có kem



6496
80g báNh cắt hoa quả – dâu 

đôNg lạNh 6493
60g báNh hoa quả hìNh giỏ - 

dâu đôNg lạNh 6565
105g

báNh quả dâu

6492
130g

báNh táo 6571
105g

báNh quả mơ 6574
105g

báNh quả mâm xôi

6577
105g

báNh quả kiwi

báNh hoa quả tráNg miệNg



6553
280g

báNh gừNg trắNg
hộp

6554
280g

báNh gừNg đeN 
hộp

6403
80g báNh phó mát đã  

gạN kem

5803
280g

báNh hìNh lưới 
hộp

5801
200g

báNh bôNg laN
hộp 5802

250g báNh bôNg laN phủ  
ca cao hộp

NhữNg sảN phẩm được trộN và phết 



5169
100g

báNh Ngọt praha 5034
500g

báNh Noel
hộp 5224

80g
báNh có vị quả lê

5225
160g báNh có vị quả lê  

– 2 cáihộp
5160

40g
báNh NhâN hạt aNh túc 5161

40g
báNh táo

5162
40g báNh Ngọt NhâN phó 

mát đã gặN kem
5164

40g
báNh NhâN hoa quả 5165

40g
báNh kem hoa quả

5166
80g báNh Ngọt NhâN hạt aNh 

túc-phó mát đã gặN kem
5167

200g
báNh Ngọt hỗN hợp

hộp 5168
1000g

báNh cưới

báNh Ngọt lêN meN 



5170
120g  báNh NhâN hạt 

aNh túc và mậN
5176

240g báNh NhâN hạt aNh túc 
và mậN – 2 cáihộp 5205

50g báNh mì thắt bím phủ 
hạt aNh túc

5209
50g báNh mì thắt bím phủ 

hạNh NhâN
5211

100g
báNh mì thắt bím – 2 cái

hộp

•  theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ sản xuất bất cứ loại bánh ngọt nào theo  
đơn đặt hàng, kể cả bánh cho đám cưới.

•  các bạn sẽ tìm được toàn bộ bản chào các loại bánh ngọt ở trang www.kompek.cz  
trong phần ceník và ở trên Facebook a na Facebooku.

báNh Ngọt lêN meN 



TRUYỀN THỐNG SẢN XUẤT BÁNH MÌ VÀ BÁNH 
NGỌT Ở KLADNO

BÁNH NGỌT
KOMPEK,  
kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o.
Petra Bezruče 1632,  
272 00 Kladno 

Chúng tôi nhận đơn đặt hàng  
ở số điện thoại và số fax  
312 247 973 

và ở địa chỉ e-mail: cukrárna@kompek.cz 

BÁNH MÌ
KOMPEK,  
kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o.
J. Hory 671,  
272 64 Kladno 

Chúng tôi nhận đơn đặt hàng ở số điện thoại:  
468 004 013, 468 004 016, 468 004 019,  
468 004 012, 312 247 740, 312 245 434

ở số fax: 312 248 890, 312 242 310 

và ở địa chỉ e-mail:  
objednavky@kompek.cz 

www.kompek.cz
www.kompek-medline.cz 


