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SIRUPY
CHUŤ ROBÍ ROZDIELY

Unikátne chute vytvorené v snahe o aromatickú dokonalosť. 
Kreativita obsiahnutá v každej fľaši na maximalizovanie chuti každého nápoja.

Prémiové sirupy z Francúzka na vytváranie, mixovanie, vynaliezanie a inšpiráciu 
barmanov a baristov po celom svete.

INŠPIROVANÉ 
PROFESIONÁLMI
1883 Routin angažoval svetových 
profesionálov z oblasti barmanského 
remesla v snahe inovovať vlastné 
produkty spolu s nimi a pre nich. 
Poprední svetoví barmani a baristi 
ako Greta Gronholm, 2013 IBA 
Cocktail World Champion, vytvárajú 
recepty 1883 Routin, pre 
maximalizovanie chuti, textúry a 
využitia. 
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AUTENTICKOSŤ V CHUTIACH

ČISTOSŤ CHUTÍ

AROMATICKÁ INTENZITA
na zvýšenie sily, sladkosti a dlhotrvajúcej chuti.

ČISTÝ PRODUKT
Z FRANCÚSZKYCH ÁLP

AUTENTICKÉ , INTENZÍVNE  
ČISTÉ RECEPTY

Každý sirup je vytvorený podľa vysokých 
štandardov,  ktoré sú pravidlom  pre všetky 

1883 Routin produkty

VÝBER NAJLEPŠÍCH 
INGREDIENCIÍ

ponúkajúcich najlepšie chute

perfektné vykreslenie originálnych aromatických 
tónov

 skvelá vyváženosť medzi sladkosťou a arómou, 
nič nadbytočné

Čistá alpská voda a vzduch napomáhajú 
produkovať väčšinu ingrediencií pre 
výrobu sirupov 1883 Routin. Trstinový 
cukor je  základnou zložkou každého 
sirupu. Ostatné zložky pochádzajú z 
etického poľnohospodárstva.   
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Od roku 2014 sme dovozcom produktov 
francúzskeho výrobcu 1883 Maison Routin pre 
Slovenskú republiku.

Medzi časom sa stal sortiment barmanských 
sirupov, toppingov a ovocných pyré dôležitou 
zložkou v sortimente firmy Athea.

Skladom v rámci možností máme kompletný 
sortiment francúzskeho výrobcu. V našich 
priestoroch je k dispozícii aj na ochutnávku a 
prípravu miešaných nápojov.

Na našich stránkach sme sirupy rozdelili do 
prehľadných kolekcií podľa použitia – do kávy, do 
limonád, alebo podľa charakteru – ovocné, 
kvetinové, orieškové...

www.athea.sk
Sortiment distribuujeme maloobchodným 
prevádzkam ako aj veľkoobchodným 
odberateľom.1883 Routin – Barmanské sirupy
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NOVÁ KOLEKCIA
BIO – ORGANIC
SA VYZNAČUJE
MAXIMÁLNOU
AUTENTIKOSŤOU

Originálne príchute 
autentické prírodné aromatické tóny

Čistý chuťový zážitok 
vďaka dôkladnému výberu tých

najkvalitnejších ingrediencií

Aromatická sila
vďaka tým najjemnejším organickým 

prísadám  

Všetko prírodné ingrediencie, čistý organický 
trstinový cukor, bez geneticky modifikovaných 
zložiek, bez lepku, vegánske, košér, bez 
glukózovo-fruktózového sirupu.
Trvanlivosť min. 24 mesiacov od výroby.
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BIO sirupy

BIO Agáve ¹ BIO Karamel

cena: 12,12 € 14,54 € cena: 11,96 € 14,35 €

Kód:ROU.5579 Kód:ROU.5486

BIO Lieskový oriešok BIO Vanilka

cena: 11,96 € 14,35 € cena: 11,96 € 14,35 €

Kód:ROU.5487 Kód:ROU.5485

BIO Mäta

cena: 11,96 € 14,35 € cena: 11,96 € 14,35 €

Kód:ROU.5978 Kód:ROU.5979

BIO Jahoda BIO Citrón

cena: 11,96 € 14,35 € cena: 11,96 € 14,35 €

Kód:ROU.5980 Kód:ROU.5981

BIO Čierna ríbezľa BIO Broskyňa

cena: 11,96 € 14,35 € cena: 11,96 € 14,35 €

Kód:ROU.5983 Kód:ROU.5982

Zloženie: sirup z agáve*, voda, 
citrónová šťava z koncentrátu*. 

Zloženie: trstinový cukor*, voda, 
citrónová šťava z 
koncentrátu*,prírodná príchuť, 
karamel* (cukor*, voda). 

Zloženie: trstinový cukor*, voda, 
citrónová šťava z koncentrátu*, 
prírodná príchuť lieskových 
orechov, karamel* (cukor*, voda). 
Obsahuje extrakt lieskových 
orechov.

Zloženie: trstinový cukor*, voda, 
citrónová šťava z 
koncentrátu*,prírodná príchuť, 
prírodná vanilková príchuť, 
karamel* (cukor*, voda). 

BIO Grenadina
Zloženie: trstinový cukor*, voda, 
šťava čiernych ríbezlí, plodov 
čiernej bazy a jahôd z 
koncentrátu*, prírodné červené 
farbivo, kyselina citrónová, 
vanilková príchuť

Zloženie: trstinový cukor*, 
voda,prírodná pepermitová 
príchuť, aromatický karamel* 
(cukor*,voda)

zloženie: trstinový cukor*, voda, 
ovocný koncentrát jahody, čiernej 
ríbezle a čiernej bazy, prírodná 
jahodová aróma, kyselina 
citrónová 

Zloženie: trstinový cukor*, voda, 
citrónová šťava z 
koncentrátu*,kyselina citrónová 

Zloženie: trstinový cukor*, 
voda,ovocný koncentrát šťavy 
čiernej ríbezle a bazy*, kyselina 
citrónová, prírodná príchuť čiernej 
ríbezle

Zloženie: trstinový cukor*, voda, 
broskyňová šťava z koncentrátu*, 
broskyňová prírodná príchuť, 
aromatický karamel* 
(cukor*,voda)
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NOVINKY
30% MENEJ CUKRU
ZMENENÁ 
RECEPTÚRA
VÝRAZNEJŠIA CHUŤ

Tradičné príchute 
rafinovaná chuť vanilky a karamelu

Chuťový zážitok
miešané nápoje s výraznou 

chuťou

Všetko prírodné ingrediencie, čistý trstinový 
cukor, bez geneticky modifikovaných zložiek, 
bez lepku, vegánske, košér, bez glukózovo-
fruktózového sirupu.
Trvanlivosť min. 36 mesiacov od výroby.
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Novinky 

Karamel -30% cukru Vanilka -30% cukru

cena: 11.44 € 13.73 € cena: 11.44 € 13.73 €

Kód:ROU.5932 Kód:ROU.5931

Datľa Broskyňa biela

cena: 12,42 € 14,90 € cena: 10,50 € 12,60 €

Kód:ROU.5976 Kód:ROU.5938

cena: 12,42 € 14,90 €

Kód:ROU.5886

Zloženie: voda, trstinový cukor, 
prírodné príchute, kyselina 
citrónová, farbivo: karamel, 
zahusťovadlo: pektín, konzervant: 
sorbát draselný

Zloženie: voda, trstinový cukor, 
prírodné príchute, prírodná 
vanilková príchuť,  farbivo: 
karamel, kyselina citrónová, 
zahusťovadlo: pektín, konzervant: 
sorbát draselný

Zloženie: trstinový cukor, voda, 
datľová šťava z koncentrátu 
(15%), prírodná príchuť, farbivo: 
karamel

Zloženie: trstinový cukor, voda, 
šťava bielej broskyne z 
koncentrátu (10%), kyselina 
citrónová, prírodná príchuť, 
farbivo: betakarotén, antokyaníny

Kardamón
Zloženie: trstinový cukor, voda, 
citrónová šťava z koncentrátu, 
prírodná príchuť kardamónu, 
farbivo: karamel
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NOVINKY
SETY SIRUPOV
VÝBER TOHO
NAJPOPULÁRNEJŠIEHO

Zvýhodnené sety s nádobou
na prípravu ovocných limonád 

a ľadových čajov

Kazety vzoriek
ochutnávka najobľúbenejších príchutí

Jednoduchý štart
pre vašu prevádzku alebo domácnosť

Hnedá 4
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Zvýhodnené sety sirupov

Limonády + nádoba 4l Ľadové čaje + nádoba 4l

cena: 33.25 € 39.90 € cena: 33.25 € 39.90 €

Kód:ROU.SET4 Kód:ROU.SET6

Limonády + nádoba 8,8l Ľadové čaje + nádoba 8,8l

cena: 66.58 € 79.90 € cena: 66.58 € 79.90 €

Kód:ROU.SET5 Kód:ROU.SET7

cena: 10.00 € 12.00 € cena: 10.00 € 12.00 €

Kód:ROU.SET1 Kód:ROU.SET2

TOP 6 BIO sirupy TOP 6 Ľadové čaje

cena: 10.00 € 12.00 € cena: 10.00 € 12.00 €

Kód:ROU.SET8 Kód:ROU.SET3

Set obsahuje 1L sirup Baza, 
Jahoda, Marakuja a 4L nádobu s 
výčapným kohútikom na prípravu 
limonády.

Set obsahuje 1L sirup Ľadový čaj 
Citrón, Malina, Mango a 4L 
nádobu s výčapným kohútikom 
na prípravu ľadového čaju.

Set obsahuje 1L sirup Baza, 
Grenadina, Jahoda, Levanduľa, 
Mango, Marakuja a 8,8L nádobu s 
výčapným kohútikom na prípravu 
limonády.

Set obsahuje 1L sirup Ľadový čaj 
Baza, Broskyňa, Citrón, Malina, 
Mango, Zelený čaj a 8,8L nádobu 
s výčapným kohútikom na 
prípravu ľadového čaju.

Nádoby a doplnky k nim nájdete aj samostatne v Reklamných a POS materiáloch 
od str. 35

Ochutnávkové kazety

TOP 6 Limonády & Miešané 
drinky

TOP 6 Ochutené kávy & 
Smoothies

Kazeta obsahuje 100ml vzorku 
sirupov Baza, Grenadina, Jahoda, 
Levanduľa, Mango, Marakuja, 
receptár a katalóg produktov.

Kazeta obsahuje 100ml vzorku 
sirupov Čokoláda, Karamel, 
Kokos, Lieskový oriešok, Perník, 
Vanilka, receptár a katalóg 
produktov.

Kazeta obsahuje 100ml vzorku 
BIO sirupov Broskyňa, Grenadina, 
Jahoda, Karamel, Čierna ríbezľa, 
Vanilka a katalóg produktov.

Kazeta obsahuje 100ml vzorku 
sirupov Ľadový čaj broskyňa, 
baza, citrón, malina, mango, 
zelený čaj a katalóg produktov.
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SIRUPY
250ml
PRAKTICKÁ FĽAŠA
NA OCHUTNÁVKU
ALEBO AKO DARČEK

Tradičné príchute
vybrané pre harmóniu s kávou a mliekom

Chuťový zážitok

alebo inú pochúťku

obohatí vaše cappuccino, latte, smoothie

Všetko prírodné ingrediencie, čistý trstinový 
cukor, bez geneticky modifikovaných zložiek, 
bez lepku, vegánske, košér, bez glukózovo-
fruktózového sirupu.
Trvanlivosť min. 36 mesiacov od výroby.
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Sirupy 250ml

Karamel 250ml Karamel slaný 250ml

cena: 4,17 € 5,00 € cena: 4,17 € 5,00 €

kód: ROU.0644 kód: ROU.4775

Čokoláda 250ml Pražený oriešok 250ml

cena: 4,17 € 5,00 € cena: 4,17 € 5,00 €

kód: ROU.1261 Kód:ROU.4780

Vanilka 250ml

cena: 4,17 € 5,00 € cena: 4,17 € 5,00 €

Kód:ROU.0642 Kód:ROU.0641

Tiramisu 250ml

cena: 4,17 € 5,00 € cena: 4,17 € 5,00 €

Kód:ROU.0645 Kód:ROU.5257

cena: 4,17 € 5,00 €

Kód:ROU.2550

Zloženie : trstinový cukor,voda,
aróma karamelu, kyselina 
citrónová, karamel (E150a)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
soľ,prírodná aróma, karamel 
(150a)

Zloženie : trstinový 
cukor,voda,lieskovo-
-oriešková aróma, karamel (150a)

Zloženie : cukor, voda, fruktózový 
sirup, aróma, 
kyselina citrónová, karamel (150a)

Amaretto 250ml
Zloženie : trstinový cukor, 
voda,aróma prírodnej vanilky, 
karamel (E150a)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
arómy, kyselina citrónová karamel 
(150a)

Irish Cream 250ml
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
arómy, karamel (150a),
kyselina citrónová

Zloženie : trstinový cukor, 
voda,arómy, karamel (E150a) 

Chai 250ml
Zloženie : trstinový cukor,voda,  
výluh čaju,karamel (150a)
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SIRUPY
1000ml
výťažnosť až 10 litrov nápoja

Tradičné aj nevídané príchute
viac ako 100 rôznych druhov

Chuťový zážitok
miešané nápoje s výraznou chuťou

Všetko prírodné ingrediencie, čistý trstinový 
cukor, bez geneticky modifikovaných zložiek, 
bez lepku, vegánske, košér, bez glukózovo-
fruktózového sirupu.
Spotrebujte do 36 mesiacov
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Sirupy 1000ml

Ananás

cena: 11,44 € 13,73 € cena: 9,46 € 11,35 €
Kód:ROU.2120 Kód:ROU.1637

Banán

cena: 11,44 € 13,73 € cena: 8,52 € 10,22 €

Kód:ROU.4685 Kód:ROU.1638

Broskyňa

cena: 8,52 € 10,22 € cena: 8,52 € 10,22 €

Kód:ROU.1643 Kód:ROU.1657

Broskyňa biela

cena: 10,50 € 12,60 € cena: 12,42 € 14,90 €

Kód:ROU.5638 Kód:ROU.5679

Brusnica Citrón

cena: 11,44 € 13,73 € cena: 8,52 € 10,22 €

Kód:ROU.1636 Kód:ROU.1641

Aníz ¹
Zloženie : trstinový 
cukor,voda, ananásový 
koncentrát 
kys.citrónová, beta karotén, 
živicový ester (E445)

Zloženie : trstinový 
cukor,voda, prírodná aróma 
anízu

Arašidy v karamele
Zloženie : trstinový cukor, 
voda,prírodná aróma,
arašidový extrakt, karamel (150a)

Zloženie : trstinový cukor, 
voda,banánový sirupový
Koncentrát , aróma, kys.citrónová, 
beta karotén, živicový ester 
(E445)

Blue Curacao
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
extrakt z Curacao,
brilantná modrá (E133)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
broskyňový sirupový koncentrát 
arómy, kys.citrónová, beta 
karotén, antokyanín (E163), 
živicový ester (E445)

Sirup Brownie
Zloženie: trstinový cukor, voda, 
šťava bielej broskyne z 
koncentrátu (10%), kyselina 
citrónová, prírodná príchuť, 
farbivo: betakarotén, antokyaníny

Zloženie: trstinový cukor, voda, 
príchute, karamel (150a)

Zloženie : trstinový cukor,voda, 
koncentrát brusníc, čierna baza, 
kyselina citrónová, prírodné 
farbivá,

Zloženie : trstinový cukor,voda, 
citrónový koncentrát
prír.aróma limetková,kyselina 
citrónová, beta karotén, živicový 
ester (E445)
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Sirupy 1000ml

cena: 12,42 € 14,90 € cena: 11,44 € 13,73 €

Kód:ROU.4829 Kód:ROU.5013

Čaj ľadový – broskyňa

cena: 10,50 € 12,60 € cena: 8,52 € 10,22 €

Kód:ROU.1919 Kód:ROU.2202

Čaj ľadový – citrón Čaj ľadový – čierna baza

cena: 8,52 € 10,22 € cena: 11,44 € 13,73 €

Kód:ROU.3726 Kód:ROU.5240

Čaj ľadový Čaj ľadový – malina

cena: 9,46 € 11,35 € cena: 11,44 € 13,73 €

Kód:ROU.1648 Kód:ROU.4572

Čaj ľadový – mango Čaj zelený

cena: 11,44 € 13,73 € cena: 11,44 € 13,73 €

Kód:ROU.4873 Kód:ROU.2882

Citrón Yuzu Cookies čokoládové
Zloženie : trstinový cukor, 
voda, koncentrát z yuzu 
citrónu, koncentrát citrónu , 
kys.citrónová,prírodné arómy

Zloženie: trstinový cukor, 
voda, príchuť, karamel (150a)

Chai
Zloženie : trstinový cukor,voda,  
výluh čaju,karamel (150a)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
broskyňový džusový koncentrát, 
čajový extrakt,  karamel (150a)

Zloženie : trstinový cukor, 
voda,citrónový džusový 
koncentrát, prírodná príchuť, 
karamel (150a)

Zloženie: cukor,  voda, extrakt 
kvetu čiernej bazy  a čaju, 
kyselina citrónová, príchuť, 
karamel (150a)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná aróma čaju, karamel 
(150a)

Zloženie : trstinový cukor, 
voda,malinový džusový 
koncentrát 10%, čajový extrakt, 
prírodná príchuť, kyselina 
citrónová, karamel (150a)

Zloženie : trstinový cukor, 
voda,mangový džusový 
koncentrát, čajový extrakt, 
prírodná príchuť, karamel (E150a)

Zloženie : trstinový cukor, 
voda,extrakt zeleného 
čaju,kyselina citrónová, karamel 
(150a)
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Sirupy 1000ml

Čerešňa Čerešňový kvet

cena: 10,50 € 12,60 € cena: 11,44 € 13,73 €

Kód:ROU.1640 Kód:5773

Černica Čierna baza

cena: 11,44 € 13,73 € cena: 10,50 € 12,60 €

Kód:ROU.1652 Kód:ROU.2776

Čierna ríbezľa Čokoláda

cena: 10,50 € 12,60 € cena: 11,44 € 13,73 €

Kód:ROU.1639 Kód:ROU.1722

Čokoláda biela Čučoriedka

cena: 10,50 € 12,60 € cena: 10,50 € 12,60 €

Kód:ROU.1924 Kód:ROU.1653

Estragón

cena: 12,42 € 14,90 € cena: 12,42 € 14,90 €

Kód:ROU.5196 Kód: ROU.5681

Zloženie : trstinový cukor, 
voda, extrakt čerešne, extrakt 
z čiernej bazy, kyselina 
citrónová,prírodná príchuť

Zloženie: trstinový cukor, voda, 
čerešňový koncentrát, prírodná 
príchuť, kyselina citrónová, sorban 
draselný E202

Zloženie : trstinový cukor, arómy 
obsahujúce
Černicový a bazový extrakt, voda, 
kyselina citrónová

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
bazový koncentrát
kys.citrónová, betakarotén, 
karamel (150a), živicový ester 
(E445)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
ribezľový koncentrát,
Kyselina citrónová, prírodná 
aróma

Zloženie : trstinový 
cukor,voda,lieskovo-
-oriešková aróma, karamel (150a)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
príchuť, kyselina citrónová, 
prírodná príchuť

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
čučor. Koncentrát,
kyselina citrónová, prír.aróma

Čučoriedkový muffin
Zloženie: cukor,  voda, džusový 
koncentrát čučoriedkový a čiernej 
bazy, prírodné farbivá, kyselina 
citrónová

Zloženie: trstinový cukor, voda, 
prírodná príchuť paliny dračej, 
kyselina citrónová, tartrazin 
(E102), brilantná modrá (E133)
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Sirupy 1000ml

Fialka

cena: 12,42 € 14,90 € cena: 11,44 € 13,73 €

Kód: ROU.5680 Kód:ROU.1660

cena: 12,42 € 14,90 € cena:

Kód:ROU.5132 NEDOSTUPNÉ

Gaštan Granátové jablko

cena: 10,50 € 12,60 € cena: 11,44 € 13,73 €

Kód:ROU.2596 Kód:ROU.2879

Grapefruit Grapefruit ružový

cena: 9,46 € 11,35 € cena: 8,52 € 10,22 €

Kód:ROU.2119 Kód:ROU.5877

Horúce korenie

cena: 8,52 € 10,22 € cena: 11,44 € 13,73 €

Kód:ROU.1899 Kód: ROU.5871

Falernum
Zloženie: trstinový cukor, voda, 
limetková šťava z koncentrátu , 
prírodná príchuť klinčeka, 
zázvoru, limetky, muškátového 
oriešku, rumu a iné prírodné 
príchute

Zloženie : cukor, voda, glukózový 
sirup, kyselina
citrónová, aróma,fialkový extrakt, 
potravinárska červeň (E129), 
potravinárska modrá (E133)

Francúzska madlenka Francúzsky croissant
Zloženie: cukor, voda, príchuť, 
kyselina citrónová, karamel (150a)

Zloženie :  trstinový cukor,voda, 
prírodná gaštanová aróma
kys.citrónová, karamel (E150a)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
sirupový koncentrát granátového 
jablka a čiernej bazy, aróma, 
kys.citrónová

Zloženie : trstinový cukor,voda, 
džusový grapefruitový
koncentrát,kyselina citrónová, 
prírodné farbivá, ester živice 
(E445)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
šťava ružového grapefruitu z 
koncentrátu (7%), kyselina 
citrónová, prírodná grapefruitová 
aróma a iné prírodné arómy, 
farbivo: betakarotén, antokyaníny

Grenadina
Zloženie : trstinový cukor,voda, 
prírodné arómy (citrón,
červené ovocie) ,kyselina 
citrónová, potravinárska červeň 
(E129)

Zloženie:trstinový cukor, voda, 
citrónová šťava z koncentrátu, 
prírodná príchuť vanilky, škorice, 
klinčeku, karamel (E150a), 
prírodná príchuť muškátového 
oriešku, pomaranča, zázvoru.
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Sirupy 1000ml

Hruška

cena: 11,44 € 13,73 € cena: 11,44 € 13,73 €

Kód:ROU.3075 Kód:ROU.1721

Jablko Jablko zelené

cena: 8,52 € 10,22 € cena: 9,46 € 11,35 €

Kód: ROU.1659 Kód:ROU.3312

Javor

cena: 10,50 € 12,60 € cena: 9,46 € 11,35 €

Kód:ROU.5423 Kód:ROU.3189

Karamel Karamel mliečny

cena: 9,46 € 11,35 € cena: 12,42 € 14,90 €

Kód:ROU.1717 Kód:ROU.5197

Karamel slaný

cena: 11,44 € 13,73 € cena: 12,42 € 14,90 €

Kód:ROU.4508 Kód:5886

Irish Cream
Zloženie :  trstinový cukor, voda, 
hruškový  koncentrát, prírodná 
príchuť,  kys.citrónová,  karamel 
(E150a)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
arómy, karamel (150a),
kyselina citrónová

Zloženie : trstinový cukor,voda, 
jablkový koncentrát 
kyselina citrónová, arómy, farbivo 
karamel (150a)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
jablkový koncentrát, kyselina 
citrónová,
Prírodná aróma, potravinárska 
žltá (E102), potravinárska modrá 
(E133)

Jahoda *
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
ovocná šťava z koncentrátu  
jahoda , citrón a  baza,                    
                    (ROU.1644 Jahoda s 
farbivom)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná aróma,  karamel (E150a)

Zloženie : trstinový cukor,voda,
aróma karamelu, kyselina 
citrónová, karamel (E150a)

Zloženie: cukor,  voda, príchuť,  
karamel (150a)

Kardamón
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
soľ,prírodná aróma, karamel 
(150a)

Zloženie: trstinový cukor, voda, 
citrónová šťava z koncentrátu, 
prírodná príchuť kardamónu, 
farbivo: karamel
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Sirupy 1000ml

Káva

cena: 11,44 € 13,73 € cena: 8,52 € 10,22 €

Kód:ROU.1723 Kód:ROU.1649

Kokosový orech Levanduľa

cena: 8,52 € 10,22 € cena: 11,44 € 13,73 €

Kód:ROU.1654 Kód: ROU.2883

Liči Lieskový orech

cena: 11,44 € 13,73 € cena: 9,46 € 11,35 €

Kód:ROU.3362 Kód:ROU.1718

Lieskový orech pražený

cena: 11,44 € 13,73 € cena: 8,52 € 10,22 €

Kód:ROU.1719 Kód:ROU.1642

Malina

cena: 11,44 € 13,73 € cena: 11,44 € 13,73 €

Kód:ROU.1720 Kód:ROU.5424

Kiwi
Zloženie : trstinový cukor,voda 
kávový extrakt, kyselina 
citrónová, karamel (150a)

Zloženie: trstinový cukor, voda, 
extrakt z kiwi 
Kyselina citrónová, tartrazin 
(E102)

Zloženie : trstinový cukor,voda, 
kokosová prírodná aróma

Zloženie :cukor,voda, fruktózový 
sirup, arómy kyselina citrónová

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
koncentrát lič ,kyselina citrónová 
prírodná aróma, potravinárska 
červeň (E129)

Zloženie : trstinový 
cukor,voda,aróma lieskového 
orieška, karamel (150a)

Limetka
Zloženie : cukor, voda, fruktózový 
sirup, aróma, 
kyselina citrónová, karamel (150a)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
llmetkový koncentrát, aróma, 
karamel (150a) ,kyselina citrónová

Macadamský orech
Zloženie : trstinový cukor,voda, 
prír. aróma makadamského
orecha a lieskovca, karamel 
(150a)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
ovocná šťava z koncentrátu 
malina , čierna baza, citrón             
                                        (ROU.1645 
Malina s farbivom)
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Sirupy 1000ml

Mandľa

cena: 11,44 € 13,73 € cena: 9,46 € 11,35 €

Kód:ROU.4507 Kód:ROU.1656

Mango

cena: 9,46 € 11,35 € cena: 11,44 € 13,73 €

Kód:ROU.1724 Kód:ROU.5939

Marhuľa

cena: 11,44 € 13,73 € cena: 11,44 € 13,73 €

kód:ROU.1646 Kód:ROU.5086

Mäta Mäta ľadová

cena: 9,46 € 11,35 € cena: 9,46 € 11,35 €

Kód:ROU.4245 Kód:ROU.3324

Mäta zelená Melón červený vodový

cena: 8,52 € 10,22 € cena: 9,46 € 11,35 €

Kód:ROU.1650 Kód:ROU.2148

Mandarinka
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
extrakt, kyselina citrónová, 
prírodné arómy,  betakarotén, 
ester živice (E445)

Zloženie : trstinový cukor,voda, 
prírodná mandľová aróma

Amaretto
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
arómy, kyselina citrónová karamel 
(150a)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
mangová šťava z koncentrátu 
(10%), kyselina citrónová, 
prírodná aróma, farbivo: 
betakarotén

Marakuja
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
koncentrát z marakuje, kyselina 
citrónová, arómy, betakarotén, 
ester živice (E445)

Zloženie:trstinový cukor, voda, 
marhuľový koncentrát, 
kys.citrónová, beta karotén, 
potravinárska červeň (E129) , 
ester živice (E445)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná príchuť mäty, 

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná príchuť mäty, kyselina 
citrónová,potravinárska modrá 
(E133) , ester živice (E445)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná mätová aróma, 
potravinárska žltá (E102), 
potravinárska modrá (E133)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
sirupový koncentrát melónu,
arómy, kyselina citrónová, 
potravinárska červeň (E129)
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Sirupy 1000ml

Melón žltý

cena: 11,44 € 13,73 € cena: 9,46 € 11,35 €

Kód:ROU.3073 Kód:ROU.2149

Orchidea

cena: 9,46 € 11,35 € cena: 12,42 € 14,90 €

Kód:ROU.1920 Kód:ROU.5039

Perník

cena: 9,46 € 11,35 € cena: 11,44 € 13,73 €

Kód:ROU.3694 Kód:ROU.1920

Pistácia

cena: 12,42 € 14,90 € cena: 10,50 € 12,60 €

kód:ROU.4337 Kód:ROU.1658

Pomaranč Pomaranč červený

cena: 8,52 € 10,22 € cena: 11,44 € 13,73 €

Kód:ROU.1655 Kód:ROU.3414

Mojito Mint
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
sirupový koncentrát melónu,
arómy, kyselina citrónová

Zloženie : trstinový cukor,voda, 
prírodná mentolová aróma

Opekané marshmallow
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
príchuť

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná aróma, kys.citrónová

Ovocná žuvačka ¹
Zloženie : trstinový cukor, 
voda,prírodná príchuť, 
potravinárska červeň (E129) ester 
živice (E445)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná aróma, karamel (150a)

Piña colada
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
kyselina citrónová, prírodné 
arómy,  betakarotén, ester živice 
(E445)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná aróma, extrakt z pistácií

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
pomarančový sirupový 
koncentrát , kyselina citrónová, 
aróma, betakarotén,antokyanín 
(E163), ester živice (E445)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
pomarančový  koncentrát, k 
yselina citrónová, prírodná aróma, 
potravinárska červeň (E129), ester 
živice (E445)
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Sirupy 1000ml

Pukanec maslový Rum

cena: 12,42 € 14,90 € cena: 12,42 € 14,90 €

Kód: ROU.5291 Kód:ROU.3693

Ruža

cena: 10,50 € 12,60 € cena: 12,42 € 14,90 €

Kód:ROU.1812 Kód:ROU.5289

cena: 12,42 € 14,90 € cena: 11,44 € 13,73 €

Kód:ROU.3640 Kód:ROU.5685

Škorica

cena: 12,42 € 14,90 € cena: 12,42 € 14,90 €

Kód:ROU.5292 Kód:ROU.1725

cena: 11,44 € 13,73 € cena: 11,44 € 13,73 €

Kód:ROU.1921 Kód:ROU.5861

Zloženie: trstinový cukor: voda, 
príchuť

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná aróma rumu, karamel 
(150a)

Slivka mirabelka ¹
Zloženie : trstinový 
cukor,voda,prírodná aróma ruže, 
prírodné arómy,  potravinárska 
červeň (E129)

Zloženie: trstinový cukor, voda, 
koncentrát z mirabeliek, kyselina 
citrónová

Speculoos Kajenske korenie
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná aróma, karamel (E150a)

Zloženie: :trstinový cukor, voda,  
kyselina citrónová, prírodná 
príchuť kajenského korena a 
škorice, sorban draselný (E202)

Šafrán ¹
Zloženie: trstinový cukor, voda, 
šafránový extrakt, potravinárska 
žltá (E102), potravinárska červeň 
(E129)

Zloženie : trstinový 
cukor,voda,aróma  prírodnej
Škorice, karamel (150a)

Butterscotch Pumpkin Spice
Zloženie : trstinový cukor, 
voda,arómy, kyselina citrónová

Zloženie : trstinový 
cukor,voda,arómy: škorica,
klinček, zázvor ,karamel (150a)
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Sirupy 1000ml

Tiramisu

cena: 11,44 € 13,73 € cena: 10,50 € 12,60 €

Kód:ROU.1923 Kód:ROU.2884

Triple sec Trstinový cukor
Zloženie : trstinový cukor,voda

cena: 8,52 € 10,22 € cena: 8,52 € 10,22 €

Kód:ROU.2775 kód:ROU.2117

Uhorka Vaječný likér

cena: 12,42 € 14,90 € cena: 11,44 € 13,73 €

Kód:ROU.4659 Kód:ROU.2031

Vanilka Vanilka francúzska

cena: 9,46 € 11,35 € cena: 9,46 € 11,35 €

Kód:ROU.1716 Kód:ROU.2881

Zázvor

cena: 11,44 € 13,73 €

Kód:ROU.3075

Poznámky:

Toffee Crunch
Zloženie : trstinový cukor, 
voda,arómy, karamel (E150a) 

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
arómy, karamel (E150a)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná aróma pomaranča

Zloženie : trstinový cukor,voda, 
aróma uhorky, soľ, kyselina 
citrónová, potravinárska žltá 
(E102),potravinárska modrá 
(E133)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná aróma

Zloženie : trstinový cukor, 
voda,aróma prírodnej vanilky, 
karamel (E150a)

Zloženie : trstinový cukor, 
voda,aróma prírodnej vanilky, 
karamel (E150a)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
kyselina citrónová, farbivo: beta 
karotén, ester živice (E445)

¹ – na objednávku ( min.odber 6ks)
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TOPPINGY

ORIGINÁLNE , ČISTÉ
A INTENZÍVNE RECEPTÚRY

INŠPIRÁCIA DO NÁPOJOV 
A DEZERTOV

Nasledovanie cesty za aromatickou 
dokonalosťou počas doby vyše 130 rokov. 
Maison Routin poskytuje barmanom a baristom 
z celého sveta sirupy, polevy a ostatné 
aromatické kreácie.
Rodiskom značky Routin sa stalo prirodzené 
prostredie v oblasti vo Francúzskych Álp. Tieto 
produkty si za dobu ich existencie dokázali 
získať dôveru a dobré meno za svoje vlastnosti, 
akými sú: autentickosť chuťového 
a aromatického profilu, čistota a intenzita.

Autentický chuťový profil                    
precízne napodobenie profilu pôvodnej 
suroviny

Čistota v chuti                                      
súznenie cukru a aromatických látok

Verná textúra                                        
hutné s plným telom, tekuté dostatočne 
k tomu, aby sa dali precízne dávkovať

Intenzívna aromatika                             
pre silnú, výraznú a trvácnu sladkú chuť



www.athea.sk 28 / 40

INŠPIRÁCIA PRE PROFESIONÁLOV

VYTVORENÉ PRE ICH POTREBY

Záväzok voči baristom po celom svete znamená 
spoluprácu s nimi. Ako aj za pomoci spolupráce 
s firmou Puratos, ktorá patrí medzi vedúce firmy 
v oblasti belgickej čokolády.                                   
                                                                                
Baristi svetového mena, akými sú:
Ludovic Loizon – dvojnásobný majster sveta 
v disciplíne flair (2010), dvojnásobny majster 
barista Francúzska.           
Spolu s nami a našim tímom sa podieľa na tvorbe 
receptúr, ale aj dizajnu, aby čo najvernejšie 
odzrkadľoval potreby profesionálov. 

DVE INOVATÍVNE ERGONOMICKÉ 
BALENIA

1890ml fľaša                                       
veľké, praktické a ekonomické balenie 
s ergononickým dizajnom pre pohodlný 
úchop. Presné dávkovanie pomocou 
dostupnej pumpy

500ml fľaša                                       
formát využiváný top chefmi, ľahko 
aplikovateľný obsah za pomoci 
dávkovača
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Čokoláda 1890ml Čokoláda 500ml

cena: 15,00 € 18,00 € cena: 7,00 € 8,40 €

Kód:ROU.5313 kód:ROU.4707

Biela čokoláda 1890ml

cena: 15,00 € 18,00 €

Kód:ROU.5313

Karamel 1890ml Karamel 500ml

cena: 15,00 € 18,00 € cena: 7,00 € 8,40 €

Kód:ROU.4692 Kód:ROU.4693

Čokoláda – oriešok 500ml Jahoda 500ml

cena: 7,00 € 8,40 € cena: 7,00 € 8,40 €

Kód:ROU.4709 Kód:ROU.4708

Toppingy

Čokoládový topping                      
Objem: 1,89l

Čokoládový topping                      
Objem: 0,5l

Topping biela čokoláda                
Objem: 1,89l

Karamelový topping                      
Objem: 1,89l

Karamelový topping                      
Objem: 0,5l

Čokoládovo lieskovcový topping   
                            Objem: 0,5l

Jahodový topping                         
Objem: 0,5l
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OVOCNÉ PYRÉ

ORIGINÁLNA CHUŤ OVOCIA DO 
DEZERTOV,  KOKTEJLOV, SORBETOV, 

MILKSHAKOV A SMOOTHIES



www.athea.sk 32 / 40



www.athea.sk 33 / 40

Ovocné pyré

Banán 900ml Jahoda 900ml

cena: 10,10 € 12,12 € cena: 12,00 € 14,40 €

Kód:ROU.5183 kód:ROU.5314

Kokos 900ml Mango 900ml

cena: 12,30 € 14,76 € cena: 10,20 € 12,24 €

Kód:ROU.5186 Kód:ROU.5146

cena: 12,00 € 14,40 € cena: 11,00 € 13,20 €

Kód:ROU.5184 kód:ROU.5184

Banánové ovocné pyré                      
55% ovocná zložka                             
Objem: 0,9l

Jahodové ovocné pyré                      
55% ovocná zložka                             
Objem: 0,9l

Kokosové ovocné pyré                      
55% ovocná zložka                             
Objem: 0,9l

Mangové ovocné pyré                      
55% ovocná zložka                             
Objem: 0,9l

Marakuja 900ml Red berries 900ml
Marakujové ovocné pyré                   
55% ovocná zložka                             
Objem: 0,9l

Ovocné pyré zmes červeného 
bobuľového ovocia                       55% 
ovocná zložka                             
Objem: 0,9l
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POS
REKLAMNÝ MATERIÁL & POMÔCKY
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POS materiál 

Stojan 6 sirupov Stojan 4 sirupy

cena: 6,50 € 7,80 € cena: 6,50 € 7,80 €

ROU.3138 ROU.4189

cena: 18,00 € 21,60 € cena: 0,75 € 0,90 €

ROU.5838 ROU.5015

Pumpa – sirup

cena: 1,22 € 1,46 € cena: 1,70 € 2,04 €

ROU.4768 ROU.5474

Kovový stojan na 6 litrovýh fliaš 
farba: čierna                                    
rozmer:55,5x16,5x24,5cm

Kovový stojan na 4 litrové fľaše  
farba: čierna

Stojan 3 toppingy Nálievka
Kovový stojan na 3 1,89l toppingy 
                               farba: čierna

Nálievka na sklenené fľaše na 
hygienické nalievanie nápojov.

Pumpa – topping
Pumpa na presné a rýchle 
dávkovanie sirupov. Určená pre 1L 
sklenené fľaše 1883 Routin. Jedno 
stlačenie = 8ml sirupu.

Pumpa na presné a rýchle 
dávkovanie toppingov. Určená 
pre 1,89L toppingy Routin. Jedno 
stlačenie = 15ml toppingu.
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POS materiál 

Pohár „Standard“

cena: 0,41 € 0,49 € cena: 0,88 € 1,06 €

ROU.1730 ROU.5081

Shaker

cena: 0,71 € 0,85 € cena: 7,02 € 8,42 €

ROU.5429 ROU.5016

Nádoba 8,8l

cena: 4,90 € 5,88 € cena: 13,33 € 16,00 €

ROU.5716 ORI.143739

Nádoba 4l Stojan na nádobu

cena: 9,58 € 11,50 € cena: 4,74 € 5,69 €

ORI.125968 ORI.540590

Filter 8,8l Vložka 8,8l

cena: 3,91 € 4,69 € cena: 3,91 € 4,69 €

ORI.780127 ORI.780125

Pohár „Fancy“
Sklenený tenkostenný pohár na 
studené nápoje.                 Objem: 
0,3l                                 rozmer: 
d6x13,5cm

Sklenený hrubostenný pohár na 
studené aj teplé nápoje.         
Objem: 0,45l                                 
rozmer: d8,2x17cm

Pohár „Shot“
Sklenený hrubostenný pohár.     
Objem: cca 0,025l

Celonerezový 2-dielny Boston 
shaker. Jedna časť je potiahnutá 
čiernou vinylovou vrstvou pre 
lepší úchop a  stabilitu.

Odmerka – jigger
Dizajnová a funkčná barmanská 
odmerka na prípravu miešaných 
nápojov, obojstranná.                    
objem: 3/6cl

Sklenená nádoba na limonádu s 
výčapným kohútikom a vekom. 
Stojan je možné dokúpiť 
samostatne.                         Objem 
8,8l

Sklenená nádoba na limonádu s 
výčapným kohútikom a vekom. 
Stojan je možné dokúpiť 
samostatne.                         Objem 
4l

Kovový stojan na sklenenú 
nádobu umožní jednoduchší 
výčap. Pod kohútik sa zmestí 
pohár a nádoba tak nemusí byť 
umiestnená na kraji stola. Vhodný 
pre 4l aj 8,8l nádobu.

Filtračná vložka do 8,8l nádoby. 
Zachytí ovocie alebo bylinky, aby 
nezaniesli výčapný kohútik.

Plná vložka do 8,8l nádoby. Na 
naplnenie ľadom, ktorý ochladí 
limonádu ale nezriedi ju pri 
topení.
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POS materiál 

cena: 2,00 € 2,40 € cena: 0,11 € 0,13 €

ROU.5263 ROU.5014

Podložka Utierka

cena: 8,70 € 10,44 € cena: 2,50 € 3,00 €

ROU.4970 ROU.4971

Zástera Polo košeľa

cena: 15,00 € 18,00 € cena: 8,50 € 10,20 €

ROU.5205 ROU.SHIRT

Zápisník Pero
Reklamný zápisník v rozmere A6

cena: 0,26 € 0,31 € cena: 0,85 € 1,02 €

ROU.1706 ROU.4874

Stojan

cena: 2,50 € 3,00 €

ROU.5017

Fľaša na topping Miešadlo
Fľaša na topping, ovocné pyré a 
ostatné tekutiny                             
objem 0,3l

Čierne ozdobné miešadlo do 
pohárov s miešanými nápojmi

Gumená podložka pod poháre 
alebo miešané nápoje                 
rozmer: 19x39cm   

Barmanská utierka na poháre a 
stôl                                      
rozmer: 50x22cm   

Zástera pre barmanov a baristov Moderná polokošeľa v čiernej 
farbe s logom 1883 Routin          
Veľkosti : S,  M, L,  XL

Plastové reklamné guľôčkové 
pero s logom 1883 Routin, čierny 
atrament. 

Reklamný stojan na stôl pre 
materiály v rozmere A5
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