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Čo je 
Herbert?

Herbert Sirupy je firma, ktorá vznikla 
z lásky k tradičnému remeslu, prírode 
a je ovplyvnená modernou barovou a 
kulinárskou scénou. Naše know-how 
a metóda spracovania vychádzajú 
zo starých postupov našich predkov. 
Zároveň neustále experimentujeme a 
inšpirujeme sa rôznorodosťou súčasnej 
svetovej gastronómie. Všetko sa začalo 
mladým mužom, ktorý po práci v bare, 
trávil všetok svoj voľný čas v malej 
kuchyni, rozhodnutý uskutočniť si sen. 
Dnes je za Herbertom komunita ľudí, 
ktorí pre vás v našej výrobni vytvárajú 
kombinácie chutí, ktoré nečakáte, no 
isto si ich zamilujete.

Čo robíme
Každé ráno nám príde zásielka 
čerstvého ovocia a byliniek, ktoré 
ešte v ten deň spracujeme. Dávame 
si záležať na kvalite a čerstvosti 
surovín, ktoré používame. Na prípravu 
využívame najmä lokálne zdroje od 
spoľahlivých producentov. Keďže však 
radi experimentujeme, rozhodli sme sa 
kombinovať tradíciu s exotikou, ktorú 
postupne prinášame do našej tvorby. 
Naším cieľom je upútavať pozornosť 
vašich chuťových buniek a vytvárať 
produkty, ktoré sú tvorené výhradne 
na prírodnej báze, z prvotriednych 
surovín.

Podstatou našich sirupov je macerácia, 
teda lúhovanie za studena. Týmto 
spôsobom dokážeme zachovať ich 
maximálnu nutričnú hodnotu a 
autentickú chuť. V závislosti od druhu 
sirupu trvá macerovanie od niekoľkých 
dní až po niekoľko týždňov. Každá 
príchuť je unikát. Naša alchýmia 
spočíva v unikátnom postupe výroby, 
v precíznom načasovaní a ďalšom 
spracovaní, ale aj v procesoch 
nevyhnutných na dosiahnutie 
vyváženej chute.

Naša 
f ilozofia

S myšlienkou, že najdôležitejší je 
obsah, vyrábame čistý, prírodný 
produkt bez pridania umelých esencií, 
farbív alebo sladidiel . Spoliehame sa 
na prírodné konzervanty obsiahnuté 
v cukre a použitých ingredienciách. 
Chceme, aby ich naši zákazníci vnímali 
nielen ako prostriedok na osvieženie 
alebo zahriatie, ale aj ako možnosť 
kreatívne sa vyžiť. S Herbert Sirupmi 
totiž môže byť mixológom každý!
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Alko a nealko
studené nápoje

Alko a nealko
teplé nápoje

Varenie
a príprava jedál

Ideálny pomer 1:10. Vzniknutý sediment nie je chybou, je 
prirodzenou súčasťou výrobku. Skladujte v chlade. Krajina pôvodu: 

Slovensko. Po otvorení spotrebujte do 30 dní.

bazalka 
&  zeleNé 
koreNie

Inšpirácia vznikla pri tvorbe sezónneho menu pre taliansku 
reštauráciu, kde sme potrebovali doplniť jedlo osviežujúcim 

nápojom. Tak ako bazalka, aj zelené korenie je v kuchyni často 
používanou ingredienciou. Ich kombinácia dokáže vytvoriť 

jedinečnú osviežujúcu a navzájom podporujúcu sa chuť. 
Čerstvá bazalka dodá osvieženie a upražené zelené korenie 

zvýrazní jej chuť.

zloŽeN ie

cukor, voda, bazalka, kyselina citrónová, zelené korenie
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Alko a nealko
studené nápoje

Alko a nealko
teplé nápoje

Varenie
a príprava jedál

Ideálny pomer 1:10. Vzniknutý sediment nie je chybou, je 
prirodzenou súčasťou výrobku. Skladujte v chlade. Krajina pôvodu: 

Slovensko. Po otvorení spotrebujte do 30 dní.

levaNduĽa 
&  ČuČoriedka

Je jednoznačne jednou z najpopulárnejších kombinácií nášho 
sortimentu. Sirup je vyrobený z čerstvých kanadských čučoriedok 
a jedlej levandule. Vďaka jednoduchosti zloženia si vás sirup získa 

nielen svojou chuťou, ale aj známou príjemnou vôňou.

zloŽeN ie

cukor, voda, čerstvé čučoriedky, kyselina citrónová, levanduľa
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Alko a nealko
studené nápoje

Alko a nealko
teplé nápoje

Varenie
a príprava jedál

Ideálny pomer 1:10. Vzniknutý sediment nie je chybou, je 
prirodzenou súčasťou výrobku. Skladujte v chlade. Krajina pôvodu: 

Slovensko. Po otvorení spotrebujte do 30 dní.

tymiaN 
&  c itrÓN

Čerstvý tymian s citrónom nemusí byť len výsadou varenia. Suchá, 
jemne korenistá príchuť čerstvého tymianu so šťavnatým citrónom 

spolu vytvárajú osviežujúci, no zároveň hlboký dojem.

zloŽeN ie

cukor, voda, čerstvý citrón, tymian, kyselina citrónová
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Alko a nealko
studené nápoje

Alko a nealko
teplé nápoje

Varenie
a príprava jedál

Ideálny pomer 1:10. Vzniknutý sediment nie je chybou, je 
prirodzenou súčasťou výrobku. Skladujte v chlade. Krajina pôvodu: 

Slovensko. Po otvorení spotrebujte do 30 dní.

maliNa 
&  ruŽa

Už sám názov naznačuje romancu. Lahodná chuť, ktorá spočíva 
v kombinácii čerstvých malín a sušených ružových lupeňov, 

sa dokonale dopĺňa s jemným podtónom madagaskarskej vanilky.

zloŽeN ie

cukor, voda, čerstvé maliny, ružové lupene, kyselina citrónová, vanilka 
madagaskarská, čierne korenie
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Alko a nealko
studené nápoje

Alko a nealko
teplé nápoje

Varenie
a príprava jedál

Ideálny pomer 1:10. Vzniknutý sediment nie je chybou, je 
prirodzenou súčasťou výrobku. Skladujte v chlade. Krajina pôvodu: 

Slovensko. Po otvorení spotrebujte do 30 dní.

jazmíN 
&  PomaraNČ

Kombinácia surovín vás povzbudí a vytvára z tohto sirupu dokonalý 
základ pre kvalitný ľadový čaj. Sirup vyrábame z prémiového 

zeleného čaju „White king“, prevoňaného jazmínovými kvetmi, 
a z ručne odšťavených pomarančov, následne ladených so sušenou 

marockou mätou, škoricou a muškátovým orechom.

zloŽeN ie

cukor, voda, čerstvý pomaranč, jazmínový čaj, kyselina citrónová, marocká 
mäta, škorica, muškátový oriešok
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Alko a nealko
studené nápoje

Alko a nealko
teplé nápoje

Varenie
a príprava jedál

Ideálny pomer 1:10. Vzniknutý sediment nie je chybou, je 
prirodzenou súčasťou výrobku. Skladujte v chlade. Krajina pôvodu: 

Slovensko. Po otvorení spotrebujte do 30 dní.

maté &  mÄta

Limonáda alebo horúci nápoj z tohto sirupu predstavuje prírodnú 
alternatívu pitia kávy či syntetických energetických nápojov. 
Sirup z kvalitného maurícijského trstinového cukru je doslova 

nabitý čerstvou mätou, marockou sušenou mätou a yerba maté. 
Poskytuje dostatok vitamínov, minerálov a antioxidantov, ktoré 

zaručene naštartujú vaše telo a myseľ, kedykoľvek to potrebujete.

zloŽeN ie

cukor, trstinový cukor, voda, yerba maté, mäta marocká, čerstvá mäta, 
kyselina citrónová
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Alko a nealko
studené nápoje

Alko a nealko
teplé nápoje

Varenie
a príprava jedál

Ideálny pomer 1:10. Vzniknutý sediment nie je chybou, je 
prirodzenou súčasťou výrobku. Skladujte v chlade. Krajina pôvodu: 

Slovensko. Po otvorení spotrebujte do 30 dní.

zázvor 
&  ib ištek

Tento životabudič, ktorý nakopne váš metabolizmus, sa nám 
podarilo vytvoriť kombináciou čerstvého zázvoru, sušených 
ibištekových kvetov, škorice a marockej mäty. V lete osvieži 

a v zime príjemne zahreje v horúcej verzii!

zloŽeN ie

cukor, voda, zázvor, ibištek, kyselina citrónová, mäta marocká, škorica, čili
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Alko a nealko
studené nápoje

Alko a nealko
teplé nápoje

Varenie
a príprava jedál

Ideálny pomer 1:10. Vzniknutý sediment nie je chybou, je 
prirodzenou súčasťou výrobku. Skladujte v chlade. Krajina pôvodu: 

Slovensko. Po otvorení spotrebujte do 30 dní.

zázvor 
&  kamilka

Keďže zbožňujeme zázvor, chceli sme vytvoriť aj jeho nežnejšiu 
verziu. Pre tých, ktorí si chcú vychutnať jemnú chuť a vôňu 

kamiliek, čerstvého zázvoru, citrónovej trávy a včelieho medu 
spojených v trstinovom cukre, je tento sirup ako balzam na dušu.

zloŽeN ie

cukor, voda, zázvor, rumanček pravý, kyselina citrónová, citrónová tráva
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Sezónne 
príchute
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Alko a nealko
studené nápoje

Alko a nealko
teplé nápoje

Varenie
a príprava jedál

Ideálny pomer 1:10. Vzniknutý sediment nie je chybou, je 
prirodzenou súčasťou výrobku. Skladujte v chlade. Krajina pôvodu: 

Slovensko. Po otvorení spotrebujte do 30 dní. 

Pre informácie o dostupnosti daného produktu, prosíme,
kontaktujte svojho distribútora.

uHorka 
&  l imetka

V horúcich dňoch si len ťažko predstaviť niečo osviežujúcejšie 
ako kombináciu čerstvo odšťavených uhoriek a limetiek s hŕstkou 
natrhanej mäty. Aj tu sme hľadali súhru s jedlom a vytvorili tak 

príjemnú a zaujímavú chuť.

zloŽeN ie

cukor, voda, uhorka, limetka, kyselina citrónová
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Alko a nealko
studené nápoje

Alko a nealko
teplé nápoje

Varenie
a príprava jedál

Ideálny pomer 1:10. Vzniknutý sediment nie je chybou, je 
prirodzenou súčasťou výrobku. Skladujte v chlade. Krajina pôvodu: 

Slovensko. Po otvorení spotrebujte do 30 dní.

Pre informácie o dostupnosti daného produktu, prosíme,
kontaktujte svojho distribútora.

škorica 
&  HrozieNka

Čerstvo namletá a pečená škorica, madagaskarská vanilka 
zjemnená chutnými hrozienkami a trstinovým cukrom. 

Chute a vône isto každému v zimnom období známe a obľúbené. 
Predstavujeme vám našu interpretáciu, ktorú sme premenili 

na sirup. Dá sa využiť ako kvalitný základ na varené vínko či horúci 
grog, ako poleva na štrúdľu, gofry, palacinky alebo čokoľvek vám 

napadne.

zloŽeN ie

trstinový cukor, voda, škorica, vanilka, kyselina citrónová, hrozienka
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Alko a nealko
studené nápoje

Alko a nealko
teplé nápoje

Varenie
a príprava jedál

Ideálny pomer 1:10. Vzniknutý sediment nie je chybou, je 
prirodzenou súčasťou výrobku. Skladujte v chlade. Krajina pôvodu: 

Slovensko. Po otvorení spotrebujte do 30 dní.

Pre informácie o dostupnosti daného produktu, prosíme,
kontaktujte svojho distribútora.

Hruška 
&  rooiboS

Mladšia sestra kombinácie broskyňa a rooibos. Chceli sme 
vytvoriť našu verziu červeného čaju, ktorý sme doplnili sezónnymi 
čerstvými hruškami. Svojich fanúšikov si nájde tak verzia studená, 

ako aj horúca, ktorá bude tvoriť rovnocenného partnera ku 
klasickým čajovým nápojom.

zloŽeN ie

trstinový cukor, hrušky, voda, rooibos, kyselina citrónová, kardamon, čili, 
škorica, muškátový oriešok, soľ
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Alko a nealko
studené nápoje

Alko a nealko
teplé nápoje

Varenie
a príprava jedál

Ideálny pomer 1:10. Vzniknutý sediment nie je chybou, je 
prirodzenou súčasťou výrobku. Skladujte v chlade. Krajina pôvodu: 

Slovensko. Po otvorení spotrebujte do 30 dní.

Pre informácie o dostupnosti daného produktu, prosíme,
kontaktujte svojho distribútora.

StázkiN 
bazovÝ

Ten najlepší sirup je vždy od babky. A aj ten náš tradičný bazový 
vznikol na základe receptúry babičky Anastázie. Klasickú chuť 
čerstvej bazy sme priviedli k dokonalosti, presne tak, aby naši 

predkovia mohli byť na nás hrdí.

zloŽeN ie

cukor, voda, baza, citrón, kyselina citrónová, mäta, medovka
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Alko a nealko
studené nápoje

Alko a nealko
teplé nápoje

Varenie
a príprava jedál

Ideálny pomer 1:10. Vzniknutý sediment nie je chybou, je 
prirodzenou súčasťou výrobku. Skladujte v chlade. Krajina pôvodu: 

Slovensko. Po otvorení spotrebujte do 30 dní.

Pre informácie o dostupnosti daného produktu, prosíme,
kontaktujte svojho distribútora.

marHuĽa 
&  vaNilka

Plech čerstvo upečeného marhuľového koláča z kysnutého 
cesta, plného voňavých marhúľ s cukrovo vanilkovou posýpkou. 

Zbožňujeme túto tradičnú, lokálnu dobrotu a z pocty k nej 
sme vytvorili jej sirupovú verziu. Čerstvo nazbierané marhule 
v spojení s čerstvými bylinkami a prvotriednou indonézskou 
vanilkou, je presne tá chuť leta, ktorú by sme najradšej mali 

na jazyku celý rok.

zloŽeN ie

trstinový cukor, marhule, voda, kyselina citrónová, 
medovka mandarínková, vanilka, citrónová lípia
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Alko a nealko
studené nápoje

Alko a nealko
teplé nápoje

Varenie
a príprava jedál

Ideálny pomer 1:10. Vzniknutý sediment nie je chybou, je 
prirodzenou súčasťou výrobku. Skladujte v chlade. Krajina pôvodu: 

Slovensko. Po otvorení spotrebujte do 30 dní.

Pre informácie o dostupnosti daného produktu, prosíme,
kontaktujte svojho distribútora.

broSkyŇa 
&  rooiboS

Chuť rooibosu sa nám dokonale spája s chuťou broskyne. 
Vytvorili sme si preto dokonalý ľadový čaj, ktorý nás schladí 
v horúcich dňoch. Osvedčená je aj ako horúca alternatíva.

zloŽeN ie

trstinový cukor, čerstvá broskyňa, voda, rooibos, kyselina citrónová, 
kardamon, čili, muškátový orech, soľ, škorica, čierne korenie
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Naše sirupové remeslo sa prirodzene 
spája najmä s prácou za barom a 
gastronómiou. Už niekoľko rokov 
sme preto súčasťou tých najväčších 
festivalov, súkromných a komunitných 
akcií, neziskových projektov, tak 
doma, ako aj v zahraničí. Neustále 
získavame nové skúsenosti a tvoríme 
pre vás receptúry v koktailovej alebo 
limonádovej forme. V zimnom období 
zase dokážeme zahriať grogmi a 
punčami.

Pracujeme výhradne s kvalitným 
dodávateľmi a je pre nás 
samozrejmosťou, že ovocie, ktoré 
pri príprave nápojov používame, 
starostlivo vyberáme a čistíme. Nápoje 
dolaďujeme pestrou paletou čerstvých 
byliniek, jedlých kvetov a sušeným, 
chemicky neošetreným ovocím. Je pre 
nás dôležité, aby sme pre vás pripravili 
to najlepšie, a v čo najvyššej kvalite. Vy 
nám predstavíte svoju predstavu a my 
vám navrhneme menu na mieru.
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Keďže každý bar zhotovujeme ručne, 
vieme jeho rozmery upraviť tak, aby 
vyhovoval požiadavkám priestoru a 
charakteru udalosti. Vieme sa preto 
prispôsobiť rovnako komornejšej 
atmosfére, ako aj eventu pre veľký 
počet hostí.



fakturaČNé údaje

Poctivé sirupy, s. r. o. 
Dolnopotočná 6931/2 
917 01 Trnava

IČO 47466120 
DIČ 2023924001 
IČ DPH SK2023924001

Prevádzka

Vladimíra Clementisa 14 
917 01 Trnava

otváracie HodiNy

Pondelok — Piatok 
8:00 — 16:00

Kontakt

koNtakt Sr

+421 (0) 901 728 828 
info@herbert.sk

koNtakt Čr

+420 (0) 608 216 601 
peter@herbert.sk

   @herbertsyrups 
 
   @herbertsirupy www.Herbert.Sk
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