
Obchod Ceiba, Pustá Kamenice 2, Vám tímto nabízí možnost roznášení nákupu 
potravin domů z důvodu opatření kvůli koronaviru. Možnost domluvit přes SMS 
nebo telefon 702830186, volat po 11 hodině pondělí, středa, pátek. Úterý a 
čtvrtek kdykoliv. 

 

Mouka – hrubá, polohrubá, hrubá, špaldová 

Cukr – moučka, krystal; sůl 

Slunečnicový olej; ocet 

Mléko – polotučné, plnotučné 

Těstoviny – fusilli, fusilli tricolore, kolínka, penne, špagety, zavářka do polévky 

Rýže – dlouhozrnná, parboiled, loupaná rýže ve varných sáčcích 

Čočka velkozrnná, hrách žlutý půlený, cizrna, kuskus, bulgur, pohanka, jáhly, gnocchi 

Krupice a dětská krupička, ovesné vločky, strouhanka 

Granko, kakao na vaření 

Konzervy – vepřové maso ve vlastní šťávě, kysané zelí, krájená, loupaná rajčata, …  

Kompoty – mandarinky, ananas, hrušky, broskve, jahody 

Paštiky – májka, svačinka, matěj, játrovka 

Tuňák, tresčí játra, uzené šproty, filety ze sleďů, sardinky 

Hořčice – plnotučná, kremžská, kečup 

Džusy – různé příchutě 

Čaje – černé, zelené, ovocné, bylinkové jednodruhové, směsi, průduškový 

Koření – jednodruhové i směsi 

Džemy 

Káva – Jihlavanka, Douwe Egberts, Jacobs Velvet, rozpustné, 2 v 1, Caro, cappuccino 

Piškoty, müsli, cornflakes 

Čokolády, sušenky, bonbony, müsli tyčky, chipsy, čokoládový zajíčci a vajíčka 

Ovocná přesnídávka pro děti 

Ovoce a zelenina – různé druhy dle nabídky 

Choceňské jogurty, skyry, cremore duo, smetana – 12 a 33 %, zakysaná smetana, tavené sýry, gervais, 
mozzarella, balkánský sýr, hermelín, eidam, niva, plátkový uzený sýr, tatarská omáčka a majonéza, 
máslo, margaríny, vajíčka 

Salámy – šunkový salám, šunka, liberecké párky, špekáčky, špek, český salám, vysočina, hranatý 
turista, uzená plec, uzený bok, tenké párky, klobásy, jitrnice, játrová paštika, sádlo – uzeniny možno 
krájené i v celku 

Zákusky, pivo – lahvové a točené do pet lahví 

Drogerie a další 

 

Možnost objednat pečivo. 

Zboží budeme roznášet v odpoledních hodinách v pondělí, středa a pátek s účtenkou, možnost platby 
hotově či na účet. Možnost domluvy, že nákup necháme u dveří a zazvoníme. Cena za roznášku domů 
je 10,- Kč. Těšíme se na spolupráci s Vámi Zita Morales Cervantes, Barbora Čechová a Lenka Stachová. 


