
Doprava za dodané zboží účtujeme 9 Kč za ujetý kilometr.
Pokud je ve stejném městě více objednávek, tak se dopravné rozpočítá na počet zákazníků.

Budeme velmi rádi pokud se domluvíte ve více lidech z práce a nebo vašich známých.
Minimální jednorázový nákup v hodnotě 200 Kč/osoba

Podmínky pro objednávky:
Jméno a přímení
Fakturační adresa (adresa doručení)
Mobilní číslo

Na zboží bude vždy vystavena faktura, kvůli povinnosti EET.
Uzavření objednávek, vždy v Neděli do 12 hodin.
V pondělí na základě objednávek vystavíme fakturu a vás budeme informovat  
e-mailem o celkové částce na zboží.
Pokud zaplacení objednávky proběhlo v pořádku a částka je připsaná  
na námi uvedeném bankovním účtu, nejpozději ve středu do 12 hodin,  
ozveme se vám, kdy zboží bude u vás.
 

Rozvozové dny:
čtvrtek, pátek  17–18 hodin
Případnou změnu v čase dodání, vám sdělíme vždy min. den dopředu e-mailem a nebo telefonicky.
 
Jelikož hygienická opatření jsou přísná, tak vás požádáme o vaše mob. číslo, abychom mohli chvíli 
před předáním zavolat.
Zboží bude nabaleno do tašek (papírových)
Po domluvě postavíme tašku před vaše dveře, tak aby nedocházelo k fyzickému kontaktu.
Prosíme o okamžitou kontrolu objednaného zboží!
 
Věříme že touhle novou cestou vám bezpečně zajistíme vždy čerstvé a vysoce kvalitní potraviny.
Sýry budou převáženy v chladících boxech.
 
Kontakt:
Easy Cheesy s.r.o. +420 723 786 313
Masarykova 901 info@easycheesy.cz
Luhačovice 763 26 www easycheesy.cz
Bú: 222267739/0600

Doručujeme k Vám domů



Sýry z kravského mléka: cena za 100 g

mladá gouda 32 Kč
maasdam (ementál) 34 Kč
stará gouda (14 měsíců  uleželá) 59 Kč
přestárlá gouda (3 roky uleželá) 70 Kč

Ochucené sýry z kravského mléka:

s pískavicí 52 Kč
s chilli 52 Kč
s vlašským ořechem 52 Kč
s bylinkami 52 Kč
s bazalkovým pestem 59 Kč
s rajčatovým pestem 59 Kč
pro muže s papričkami 59 Kč
s římským kmínem 54 Kč
s lanýžem 79 Kč

Sýry Z kozího Mléka:

mladá divoká koza 63 Kč
exTRA uleželá divoká koza 69 Kč
stará divoká koza 74 Kč
přestárlý kozí sýr 2 roky 88 Kč

Kozí sýry ochucené:

s pískavicí 69 Kč
s kopřivou 65 Kč
s česnekem, suš. rajče, česnek 69 Kč

Sýr a jiné z Itálie:                                     cena za 100 g a nebo kus

Parmigiano Reggiano 24 měs. uleželý (Parmazán) 74 Kč
Sušená rajčata na slunci bez oleje 45 Kč

Sýry a jiné z Řecka:

Halloumi sýr na gril 230 g 138 Kč/kus
Manouri (kozí, ovčí mix) 49 Kč
Řecký jogurt originál 180–200 g 24 Kč
Řecký jogurt originál 1 kg 135 Kč
Řecké olivy bez pecek (Kalamata) 32 Kč
Řecké olivy suŠené v oliv. oleji a s peckou 38 Kč
sušená rajčata v oleji 150 g 66 Kč
paprika plněná sýrovou pastou 150 g 66 Kč
Řecké olivy Kalamata bez pecky 170 g 63 Kč
Řecké olivy s paprikovou pastou 190 g 63 Kč

Řecké koření bez soli: Balení 35 Kč

souvlaki a gyros, bifteki, ryby, tzatziki, bukovo pálivé,
bukovo sladké, máta, rozmarýn, oregáno

Španělsko:

fíkový koláč s mandlemi RAW 46 Kč
datlový koláč s mandlemi RAW 48 Kč
merunkový koláč s mandlemi RAW 52 Kč

Naše sušenky z Luhačovic: 100g balení

klasické sýrové 35 Kč
s chilli 35 Kč
s rozmarýnem 35 Kč
s česnekem 35 Kč

Sušenky Z kozího sýru: 100g balení

klasické kozí 49 Kč
Italské kozí (černé olivy, suš. Rajče, česnek) 49 Kč

Všelijaké dobroty:

hořčice 30 g/52 Kč
– rustica (hrubá)
– forte (dijon)
– delicanta (s pepřem)

pesto  78 Kč/200 g
 
Konfiturka k sýrům (jam) 110 g/65 Kč
– fíková
– fíková s ořechy

medovo tymiánová hořčice  200 g/66 Kč

Italské sušenky cremosi  150 g/45 Kč
– lískooříškové
– cocao
– čokoláda a lískooříšková náplň

Božské mandle z Valencie smažené  100 g/85 Kč
– loupané
– neloupané

Koldokol Bio a domácí produkty:

Sirupy zE třtinového cukru  89 Kč/0,33 l
– mrkev a rakytník
– citron
– malina
– levandule
– mateřídouška a lípa

Bio bez přidaného cukru  115 Kč/0,33 l
– aronie
– konopí
– rakytník

Biolády  230 g/68 Kč
– hruška
– meruňka

Biolády  230 g/ 75 Kč
– hruška a rakytník
– švestka
– višeň
– muchovník
– zahrada
– arónie

Dětská ovocná pochoutka  150 g/57 Kč
– jahůdka
– borůvčík
– šípák a rakytníci

Chutney  150 g/109 Kč
– bio hruškové
– švestkové
– meruňkové
– chilli omáčka

Víno:  0,75 l Stanislav Mádl (Velké Bílovice)      
Pozdní sběr suché 200 Kč

Bílá vína:                                                  
– sauvignon
– vlašský ryzlink
– ryzlink rýnský
– tramín červený
– rulandské šedé
– Müller thurgau
– veltlínské zelené
– Chardonnay
– pálava

Růžové víno:
– frankovka rosé

Červené víno:
– frankovka
– cabernet morávia
– rulandské modré

Víno je na objednání.
Nemáme všechno skladem. Většinou se čeká 1 týden od objednání. V případě většího zájmu naskladníme.

Easy Cheesy 
obchod nejen se sýrem


