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“Inšpirovali sme sa niekoľkoročnými  
skúsenosťami za barom.”

Sirupy TVOY. – tradičné sirupy inšpirované 
niekoľkoročnými skúsenosťami za barom, robené 
z lásky a vášne pre barové remeslo a chuti priniesť 
niečo nové. Niečo originálne, súčasné, využiteľné, 
ľahko mixovateľné, chutné, ale hlavne zdravé 
a v neobyčajných chuťových variáciách.

Recepty sirupov „od babičky“ nájdete plné špajze. 
Súčasný svet si pýta produkt, ktorý sa mu prispôsobí 
a udrží krok. So súčasnými variáciami chutí, so 
zmyslom pre vyváženosť a rôznorodosť, avšak stále 
domáce, z najlepších surovín a s využitím postupov, 
ktoré naozaj fungujú.

Náš príbeh

Jednoduchosť, 
modernosť  

a súčasnosť 
etikety

Tmavé sklo 
pre zachovanie 

kvality sirupu

Farebný 
prúžok 

odlíšenia
príchutí 

Etiketa uzáveru pre 
ľahké rozpoznanie 

príchute z hora 

Náš PRODUKT
Sirupy TVOY. sú našou vášňou. Odzrkadlením 
dlhoročných skúsenosti do jedného unikátneho 
produktu. 



“Ovocné sirupy. Jedinečné príchute, ktoré osviežia každý drink.”

“Kávové sirupy. Príchute, ktoré svojou chuťou očaria 
milovníkov kávy.”

(sezónne)

(sezónne)

*Ceny produktov sú uvedené bez DPH. *Ceny produktov sú uvedené bez DPH.
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JAHODA  
& BAZALKA

KÁVA  
& VANILKA

KAMILKA  
& JAZMÍN

MARAKUJA & 
TROPICKÉ OVOCIE

ZELENÉ JABLKO  
& CITRÓNOVÁ TRÁVA

KÁVA  
& TOFFEE

MALINA 
& ANANÁS

KÁVA  
& KOKOS

LIČI, CHILLI  
& GREP

ZÁZVOR  
& KARDAMÓN

KÁVA  
& POMARANČ

KÁVA  
& SLANÝ KARAMEL

UHORKA  
& MÄTA
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TYMIÁN 
& MALINA & RUŽA

BAZA  
& CITRÓN

ŠKORICA  & ANANÁS 
& MANDĽA

MANGO 
& MANDARÍNKA

SLIVKA 
& ČIERNY ČAJ

REBARBORA 
& JAHODA

VIŠŇA 
& IBIŠTEK

KORENISTÝ
MIX

ČUCORIEDKA  
& LEVANDUĽA

MANDARÍNKA  
& MARHUĽA

ACID WATER



„ Inšpirujte sa jedinečnou chuťou sirupov TVOY. 
a dajte svojím limonádam, cocktailom, ľadovým 
kávam a dezertom nový rozmer.“

Produkty

AJ TVOYE LIMONÁDY, 
COCKTAILY ČI ĽADOVÉ KÁVY 
MÔŽU VYZERAŤ TAKTO.

Tvoy. 
  produkt

LUKÁŠ VRÁBEĽ & FILIP NAVRÁTIL
 
Dvaja kolegovia, kamaráti, profesionáli no hlavne 
ľudia, ktorí svoj život zasvätili barovému remeslu. 
Zakladatelia platformy Barcode Collective – modernej 
formy barového vzdelávania, poradenstva a cateringu 
na Slovensku. Najlepší barmani Slovenska pre rok 2014 
a 2017 a ľudia, ktorí majú radi nové výzvy, príležitosti a 
rozhodli sa svoje viac ako 12 ročné skúseností spoza 
baru odovzdať ďalej v novej a modernej podobe. 

„Povedal sme si, že prišiel čas nenechať si svoje 
skúsenosti iba pre seba, ale šíriť ich ďalej. Priniesť 
svetovú kvalitu domov, prispieť k rozvoju gastronómie 
novým, moderným štýlom.“

Sirupy TVOY. sú našou vášňou. Odzrkadlením 
dlhoročných skúsenosti do jedného unikátneho 
produktu. 

„ Spoluprácu berieme viac ako obchod. Preto sme tu 
pre vás aj v rámci konzultácii, tréningov personálu, 
tvorby nových menu, poradenstva a pri budovaní vašej 
značky.“

Podpora
V KAŽDEJ OBLASTI

MY SME TVOY.



“Sme tu vždy pre Vás.”
Kontakt

M AND F, s.r.o.
POVAŽSKÁ 4
040 01, KOŠICE 

 +421 907 429 328
 info@tvoy.sk

 @tvoy.sirup
 facebook/tvoy.

www.tvoy.SK
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