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Chlebíčky uzeninové:
chlebíček apollo sýr

22,00 Kč

veka, vlašský salát, sýr eidam, vepřová šunka, sterilovaný okurek, čerstvé rajče, vařené vejce, petrželová nať

chlebíček debrecínka

22,00 Kč

veka, vlašský salát, debrecínská pečeně, sterilovaný okurek, čerstvé rajče, vařené vejce, petrželová nať

chlebíček poličan

22,00 Kč

veka, máslo, okurek, rajče, salám poličan, hlávkový salát, vařené vejce, petrželová nať

chlebíček speciál

25,00 Kč

veka, máslo, salám vysočina, debrecinka, pařížský salát, sterilovaný okurek, sýr tavený, rajče

chlebíček šunka na vlašském salátu

22,00 Kč

veka, vlašský salát, šunka, sterilovaný okurek, vařené vejce, petrželová nať

chlebíček šunka na pařížském salátu

22,00 Kč

veka, pařížský salát, šunka, sterilovaný okurek, vařené vejce, petrželová nať

chlebíček šunka sýr + máslo

22,00 Kč

veka, máslo, šunka, sýr eidam, čerstvé rajče, sterilovaný okurek, vařené vejce, petrželová nať

chlebíček vysočina

22,00 Kč

veka, bramborová pomazánka, salám vysočina, vařené vejce, sterilovaný okurek,čerstvé rajče, petrželová nať

chlebíček salámový

22,00 Kč

veka, bramborová pomazánka, salám vysočina, sýr eidam, čerstvé rajče, vařené vejce, steril.okurek, petrželová nať

chlebíček ruské vejce

22,00 Kč

veka, bramborová pomazánka, vařené vejce, šunka, čerstvé rajče, sterilovaný okurek, majonéza

chlebíček lovecký

22,00 Kč

veka, horalský krém, lovecký salám, čerstvé rajče, vařené vejce, sterilovaný okurek, uzený sýr, kapari, majonéza

chlebíček lahůdkový bok

22,00 Kč

veka, bramborová pomazánka, lahůdkový bok, vařené vejce, čerstvé rajče, sterilovaný okurek, petrželová nať

chlebíček švýcarský

22,00 Kč

veka, máslo, kässe salám, tavený sýr, vařené vejce, sterilovaný okurek, čerstvé rajče, petrželová nať

chlebíček čorizo

22,00 Kč

veka, máslo, salám čorizo, vařené vejce, sterilovaný okurek, hlávkový salát, čerstvé rajče, petrželová nať

chlebíček roztbiefový

22,00 Kč

veka, máslo, pikantní roštěná, čerstvá cibule, vařené vejce, čerstvé rajče, sterilovaný okurek , majonéza, petrželová nať

Chlebíčky rybí:
chlebíček krabí

22,00 Kč

veka, máslo, krabí salát, krabí salám, hlávkový salát, čerstvé rajče, citron, petrželová nať

chlebíček Losos pravý

25,00 Kč

veka, máslo, losos uzený plátky, vařené vejce, čerstvá cibule, hlávkový salát, citron, majonéza, petrželová nať

chlebíček lososová pěna

22,00 Kč

veka, máslo, lososová pěna, vařené vejce, hlávkový salát, losos drcený, kaviár, petrželová nať

Chlebíčky zeleninové:
chlebíček zeleninový

22,00 Kč

veka, máslo, čerstvý okurek, čerstvé rajče, sterilované kukuřičky, majonéza, čerstvá cibule, petrželová nať

chlebíček vegetarián

22,00 Kč

veka, zeleninová pomazánka, majonéza, vařené vejce, čerstvé rajče, hlavkový salát, petrželová nať

chlebíček pažitkový

22,00 Kč

veka, pažitkový krém, petrželová nať, čerstvé rajče, vařené vejce

Chlebíčky sýrové:
chlebíček sýrový

22,00 Kč

veka, máslo, sýr eidam, sýr niva, čerstvé rajče, petrželová nať

chlebíček strouhaná niva

22,00 Kč

veka, česneková pomazánka, strouhaný sýr niva, čerstvé rajče, petrželová nať

chlebíček šlehaná niva

22,00 Kč

veka, šlehaná niva, čerstvé rajče, sterilovaný okurek, vařené vejce, petrželová nať

chlebíček mozzarella

22,00 Kč

veka, máslo, salám poličan, žloutková fáž, sýr mozzarella, čerstvé rajče, petrželová nať, hlávkový salát

chlebíček hermelínový
veka, hermelínový salát, sýr hermelín, čerstvé rajče, petrželová nať

22,00 Kč

Obložené mísy od 6 do 10 osob:
mísa rautová salámová 10 osob (225o g)
mísa debrecínská 10 osob (24oo g)
mísa roládová 8 osob (2ooo g)
mísa drůbeží 6 osob (14oo g)
mísa šunková 10 osob (22oo g)
mísa nářezová 10 osob (2ooo g)
mísa slavnostní 8 osob (2ooo g)
mísa sýrová klasik 7 osob (14oog)
mísa sýrová k vínu 8 osob (11oo g)
mísa švédská salámová 8 osob (19oo g)
mísa zabijačková 8 osob (2ooo g)
mísa slovenská 6 osob (14oo g)
mísa italská 6 osob (15oo g)
mísa rybí tradiční 10 osob (1ooo g)
mísa řízková z banketních vepřových a kuřecích řízečků 10 osob (17oo g)
mísa řízková z banketních kuřecích řízečků v sezamu 10 osob (17oog)
mísa krabí ze smažených krabích klepet (30 ks)
mísa jemně pečené krkovičky s brusinkovým dipem 10 osob (13oog)
mísa sterilované zeleniny (14oog)
mísa sterilovaných okurků (14oog)
mísa čerstvé krájené zeleniny (dle váhy 1kg 359,-Kč)
mísa krájeného čerstvého domácího a exotického ovoce (dle váhy 1kg 369,- Kč)

899,00 Kč
769,00 Kč
735,00 Kč
599,00 Kč
736,00 Kč
736,00 Kč
699,00 Kč
668,00 Kč
569,00 Kč
599,00 Kč
625,00 Kč
599,00 Kč
689,00 Kč
799,00 Kč
789,00 Kč
850,00 Kč
599,00 Kč
725,00 Kč
379,00 Kč
279,00 Kč
359,00 Kč
369,00 Kč

Obložené mísy pro 2 osoby:
mísa Vanesa

170,00 Kč

šunka, salám vysočina, sýr eidam, vařené vejce, steril. kapie, steril. okurek, hlávkový salát, pařížský salát

mísa Adriana

180,00 Kč

šunka, debrecínská pečeně, salám vysočina, steril. kápie, vařené vejce, steril. okurek, ryba"sardinka", sýr eidam, pařížský salát

Finger food
Jednohubky:
s čabajkou

11,00 Kč

rohlík, hořčice, čabajka, sterilovaná paprika, majonéza, sterilovaný okurek, petrželová nať

se sardelovým očkem

11,00 Kč

rohlík, čerstvá cibule, sardelové očko, sterilovaná paprika, majonéza, sterilovaný okurek, petrželová nať

s kaviárem a nivou

11,00 Kč

rohlík, šlehaná niva, černý a červený kaviár, petrželová nať

s lososem

11,00 Kč

rohlík, máslo, drcený losos, vařené vejce, majonéza, petrželová nať

se šunkou

11,00 Kč

rohlík, máslo, šunka, sterilovaný okurek, majonéza, sterilovaná paprika, petrželová nať

s ananasem

11,00 Kč

rohlík, pomazánkové máslo, sýr eidam, ananas, petrželová nať

s hermelínem

11,00 Kč

rohlík, hermelínový salát, sýr hermelín, petrželová nať

se sýrem a mandarinkou

11,00 Kč

rohlík, sýr eidam, pomazánkové máslo, mandarinka, petrželová nať

se sýrem a olivou

11,00 Kč

sýr eidam, oliva, sterilovaná paprika, petrželová nať (bez rohlíku)

s pravým lososem

11,00 Kč

rohlík, máslo, pravý losos plátek, vařené vejce, majonéza, petrželová nať

Lžičky:
žloutková fáž s červeným a černým kaviárem

28,00 Kč

žloutková fáž, černý a červený kaviár, citron, petrželová nať

lososová pomazánka s čerstvou okurkou

28,00 Kč

čerstvý salátový okurek, lososová pomazánka, petrželová nať, citron

šunková pěna s broskví

25,00 Kč

šlehaná šunková pěna, zavařená broskev, čerstvý okurek, mandle, petrželová nať

křenová pomazánka se šunkou

23,00 Kč

jemná pomazánka s křenem, rolka šunky, mandle, petrželová nať

šunková pěna s rostbífem
rolka jemně uzeného rostbífu na šunkové pěně, kápie, petrželová nať

24,00 Kč

Misky:
krevetí koktejl

29,00 Kč

loupané krevetky vařené na víně v koktejlové omáčce

kuřecí koktejl

26,00 Kč

koktejl z kuřecího masa se zeleninou

Špízy:
tomat caprese

29,00 Kč

cherry rajčátka, sýr mozzarella, bazalka, balzamikový ocet

sýr s hroznovým vínem

28,00 Kč

sýr eidam, hroznové víno

Studené předkrmy:
křenová rolka

25,00 Kč

šunka, šlehačka, čerstvý křen

roztbífová rolka se šunkovou pěnou

26,00 Kč

pikantní roštěná, šunková pěna

kaviárové vejce

27,00 Kč

vařené vejce, pomazánkové máslo, kaviár černý a červený, sterilovaná kápie, petrželová nať

lahůdkové vejce

27,00 Kč

vařené vejce, šunka, majonéza, žloutková fáš, sterilovaná kápie, petrželová nať

lososové vejce

27,00 Kč

vařené vejce, lososová pěna, uzený losos plátky, sterilovaná kapie, petrželová nať

kaviárové vejce s očkem

26,00 Kč

vařené vejce, pomazánkové máslo, kaviár, sardelové očko, petrželová nať

vejce se šunkovou pěnou

27,00 Kč

vařené vejce, šunková pěna, sterilovaná kápie, petrželová nať

šunkový kornout se šunkovou pěnou

25,00 Kč

šunka, šlehaná šunková pěna, mandle, sterilovaná kápie, petrželová nať

sýrový kornoutek s ovocem

26,00 Kč

sýr eidam, sýr lučina, pomazánkové máslo, aspik, ovoce

sýrová kostka se šunkou

26,00 Kč

sýr eidam, šunka, pomazánkové máslo, sýr lučina, sterilovaná kápie, petrželová nať

Aspiky velké:
aspik hřib

376,00 Kč

aspik, šunka, pařížský salát, vařené vejce, sterilovaná kapie, sterilovaný okurek

aspik hvězda

391,00 Kč

aspik, pařížský salát, šunka, vařené vejce, sterilovaná paprika

aspik ryba plněná

376,00 Kč

aspik, pařížský salát, šunka, vařené vejce, sterilovaný okurek

aspik podkova 1900g

376,00 Kč

aspik, pařížský salát, šunka, vařené vejce, sterilovaná kápie, sterilovaný okurek

aspik čtyřlístek 2350g

399,00 Kč

aspik, šunka, pařížský salát, sterilovaný okurek, vařené vejce, sterilovaná kápie

aspik dort šunkový

325,00 Kč

aspik, sýr eidam, šunková pěna, šunka, olivy, sterilovaná kapie, vařené vejce

aspik hřbet šunkový (srnčí)

345,00 Kč

aspik, šunka, pařížský salát, vařené vejce, sterilovaný okurek, sterilovaná kápie

aspikové srdce 2100g

389,00 Kč

aspik, šunka, pařížský salát, vařené vejce, sterilovaný okurek, sterilovaná kápie

Aspiky malé:
debrecínka v aspiku

39,00 Kč

aspik, debrecínská pečeně, čerstvý hrášek, sterilovaná kápie, vařené vejce, francouzský salát

losos v aspiku

39,00 Kč

aspik, majonéza, vařené vejce, čerstvá cibule, petrželová nať, losos drcený

šunková rolka v aspiku 5 ks

169,00 Kč

aspik, šunka, francouzský salát, sterilovaný okurek, majonéza, sterilovaná kápie, petrželová nať

salám v aspiku

35,00 Kč

aspik, sterilovaný okurek, vařené vejce, salám junior, bramborový salát s majonézou, sterilovaná kápie, petrželová nať

pařížský závitek v aspiku 5 ks
aspik, francouzský salát, salám junior, sterilovaný okurek, majonéza, sterilovaná paprika, petrželová nať

159,00 Kč

Teplá jídla - na objednávku
hovězí guláš s cibulí porce 33o ml 100 g masa
vepřový guláš porce 33o ml 100 g masa
bramborový guláš s párkem porce 33o ml

63,00 Kč
63,00 Kč
55,00 Kč

smažený kuřecí klasický řízek v trojobalu 1oo g
smažený kuřecí řízek v sezamu 1oo g
smažené banketní kuřecí řízečky v trojobalu klasik 1ooo g (cca 2o banketních řízečků)
smažené banketní kuřecí řízečky v sezamovém semínku 1ooo g (cca 2o banketních řízečků)
smažená kuřecí stehna 1ooo g (cca 1o stehen)
grilovaná kuřecí stehna 1ooo g (cca 12 stehen)
kuřecí roláda 1ooo g 1ks roláda cca 65o g
kuřecí grilovaný steak (kuřecí prsní řízek) 1ooo g
kuřecí stehenní steak (kuřecí vykoštěný stehenní steak) 1ooo g

59,00 Kč
62,00 Kč
560,00 Kč
599,00 Kč
560,00 Kč
560,00 Kč
560,00 Kč
590,00 Kč
590,00 Kč

smažený vepřový klasický řízek v tojobalu 1oo g
smažené banketní vepřové řízečky v trojobalu klasik 1ooo g (cca 2o banketních řízečků)
vepřová roláda cca 8oo g
pečené vepřové koleno bez kosti 1ooo g
pečená vepřová krkovice v celku 1ooo g

59,00 Kč
560,00 Kč
580,00 Kč
550,00 Kč
540,00 Kč

smažený český kapr 1ooo g
smažené rybí filé z aljašské tresky 1ooo g

450,00 Kč
540,00 Kč

sekaná plněná párkem 1ooo g

580,00 Kč
49,00 Kč
55,00 Kč
65,00 Kč

valašský bramborák s anglickou slaninou
valašský bramborák s kuřecím masem
kuřecí řízek v bramboráku
Plněné pečivo balené:
Bagety 28 cm běžné bílé pečivo
bageta gyros

41,00 Kč

bageta, čínské zelí, kuřecí steak gyros, čerstvá cibule, čerstvá paprika, majonéza, salát lollo biondo

bageta hermelínová

41,00 Kč

bageta, hermelínový salát, sýr hermelín, čínské zelí, vařené vejce, salát lollo biondo

bageta kuřecí

45,00 Kč

bageta, vlašský salát obyčejný, majonéza, kuřecí prsa smažená, čerstvé rajče, čínské zelí, salát lollo biondo

bageta lahůdková

45,00 Kč

bageta, lahůdkový bok, čínské zelí, čerstvé rajče, čerstvý okurek, majonéza, salát lollo biondo

bageta plněná

44,00 Kč

bageta, sýr eidam, salám vysočina, šunka, čerstvé rajče, čínské zelí, vařené vejce, majonéza, salát lollo biondo

bageta vegetarián

39,00 Kč

bageta, majonéza, sýr eidam, čerstvé rajče,sterilované kukuřice, čínské zelí, salát lollo biondo

bageta super

47,00 Kč

bageta, majonéza, sýr eidam, salám junior, šunka, čerstvé rajče, salátový okurek, salát lollo biondo, čínské zelí

bageta sýrová

45,00 Kč

bageta, sýr eidam, čerstvé rajče, okurek, majonéza, čínské zelí, salát lollo biondo

bageta šunková

41,00 Kč

bageta, šunka, máslo, čerstvé rajče, okurek, čínské zelí, salát lollo biondo

bageta vaječná

41,00 Kč

bageta, vaječný řízek, čerstvá cibule, hořčice, salám junior, sterilovaná kapie, čínské zelí, čerstvé rajče, okurek

Bagety celozrnné pečivo
celozrnná se šunkou

59,00 Kč

celozrnná bageta, šunka, máslo, čerstvé rajče, okurek, čínské zelí, salát lollo biondo

celozrnná se sýrem

59,00 Kč

celozrnná bageta, sýr eidam, sýr hermelín, čerstvé rajče, okurek, majonéza, čínské zelí, salát lollo biondo

celozrnná salámová

59,00 Kč

celozrnná bageta, salám vysočina, salám herkules, čerstvé rajče, čínské zelí, majonéza, salát lollo biondo

celozrnná bageta s rostbífem
celozrnná bageta, rostbíf, čerstvá cibule, hořčice, yofresh, čínské zelí, čerstvé rajče, okurek

59,00 Kč

Bulka velká:
hamburger drůbeží

46,00 Kč

bulka, hořčice, hlávkový salát, čerstvá cibule, kečupová směs s cibulí, sýr eidam, maso-drůbeží hamburger

bulka Rex

35,00 Kč

bulka, majonéza, šunka, čínské zelí, salát lolo biondo

bulka se smaženým sýrem

44,00 Kč

bulka, smažený sýr eidam, hlávkový salát, čerstvá cibule, majonéza

bulka Dita

35,00 Kč

bulka, máslo, salám herkules, čerstvé rajče, čerstvá paprika, hlávkový salát

raženka plněná

34,00 Kč

raženka, šunka, salám vysočina, majonéza, čerstvé rajče, čínské zelí, salát lolo biondo

Tukový rohlík:
špička plněná

29,00 Kč

rohlík, šunka, vlašský salát , sýr eidam

špička s vysočinou

29,00 Kč

rohlík, salám vysočina, sýr eidam, máslo

plněný rohlík

29,00 Kč

rohlík, česneková pomazánka, šunka, čerstvé rajče, čerstvý salát

Grahamové pečivo:
grahamová bulka plněná

41,00 Kč

grahamová bulka, majonéza, čerstvý okurek, čerstvé rajče, lahůdkový bok, hlávkový salát

grahamová bulka Pavla

41,00 Kč

grahamová bulka, máslo, salátový okurek, čerstvé rajče, šunka, čerstvý salát

Pletýnka:
pletýnka plněná

41,00 Kč

pletýnka, máslo, salám junior, vařené vejce, sterilovaná paprika

pletýnka Rybena

35,00 Kč

pletýnka, budapeštská pomazánka, salám junior, čínské zelí

pletýnka Jana

35,00 Kč

pletýnka, máslo, šunka, čerstvé zelí

Ostatní:
lahůdková palačinka s tvarohem

34,00 Kč

palačinkové těsto, tvaroh, cukr

lahůdková palačinka s marmeládou

34,00 Kč

palačinkové těsto, marmeláda, cukr

vaječný řízek balený

34,00 Kč

chléb, vejce, strouhanka, olej, zelenina, hořčice

vaječný řízek nebalený

34,00 Kč

chléb, vejce, strouhanka, olej, zelenina, hořčice

Sendviče:
sendvič s poličanem a sýrem

45,00 Kč

sendvičový chléb, máslo, salám poličan, sýr eidam, čerstvé rajče, hlávkový salát

sendvič se šunkou a vejci

45,00 Kč

sendvičový chléb, máslo, šunka, vařené vejce, hlávkový salát

sendvič s debrecínkou a juniorem

45,00 Kč

sendvičový chléb, debrecínská pečeně, salám junior, sterilovaný okurek, máslo, hlávkový salát

Misky:
miska ruské vejce

32,00 Kč

vlašský speciál, vařené vejce, majonéza, salám junior, sterilovaný hrách, steril.okurek,steril.paprika, hlávkový salát

miska vejce na bramborovém salátě

30,00 Kč

bramborový salát, vařené vejce, majonéza, salám vysočina, sterilovaná paprika, sterilovaný okurek, hlávkový salát

miska gyros
hlávkový salát, kukuřice, čerstvá mrkev, čerstvé rajče, čínské zelí, yofresh, maso pečené kuřecí gyros

41,00 Kč

Zeleninové saláty z čerstvé zeleniny:
zeleninový salát z čerstvé zeleniny s dresingem

59,00 Kč

čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika, čerstvý hlávkový salát, čerstvý salát ledový, jemný dresing

zeleninový salát z čerstvé zeleniny se smaženým kuřecím řízkem

59,00 Kč

čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika, čerstvý hlávkový salát, čerstvý salát ledový, jemný dresing, smažený kuřecí řízek

zeleninový salát z čerstvé zeleniny s gyros masem

59,00 Kč

čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika, čerstvý hlávkový salát, čerstvý salát ledový, jemný dresing, kuřecí maso gyros

zeleninový salát z čerstvé zeleniny s hermelínem

59,00 Kč

čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika, čerstvý hlávkový salát, čerstvý salát ledový, jemný dresing, zrající sýr hermelín

zeleninový salát z čerstvé zeleniny s grilovaným lososem

69,00 Kč

čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika, čerstvý hlávkový salát, čerstvý salát ledový, jemný dresing, jemně grilovaný losos

zeleninový salát z čerstvé zeleniny s mozzarellou

59,00 Kč

čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika, čerstvý hlávkový salát, čerstvý salát ledový, jemný dresing, sýr mozzarella

zeleninový salát z čerstvé zeleniny se šunkou

59,00 Kč

čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika, čerstvý hlávkový salát, čerstvý salát ledový, jemný dresing, dušená vepřová šunka

Míchané saláty klasické:
bramborový salát s majonézou

1ooo g

135,00 Kč

vařený brambor, zelenina, olej, koření, majonéza

bramborový salát s vejci

135,00 Kč

vařený brambor, zelenina, vaječný vařený bílek, olej, koření

salát feferonový sýrový

165,00 Kč

sýr eidam, paprika červená a zelená, čerstvá cibule, sterilované feferony, čerstvý hrách, koření

salát feferonový rybí

145,00 Kč

rajský protlak, červená a zelená paprika, sterilovaný okurek, čerstvá cibule, čerstvý hrách, koření

salát holandský

165,00 Kč

yofresh, majonéza, sýr eidam, paprika červená a zelená, sterilované feferony, hořčice, salám

salát norský krabí

155,00 Kč

krabí maso, majonéza, citron, koření

pařižský salát

155,00 Kč

majonéza, salám, sterilovaný okurek, čerstvá cibule, čerstvý hrách, koření

salát svit

155,00 Kč

majonéza, sterilované zelí, salám junior, čerstvá cibule, sůl, pepř, ocet

salát sleďový-rybí

155,00 Kč

ryby "sledě", čerstvá cibule, čerstvá mrkev, majonéza, čerstvá cibule, koření

ševcovský salát

155,00 Kč

majonéza, sterilované okurky, salám junior, čerstvá cibule, rajský protlak, koření

švýcarský salát

165,00 Kč

yofresh, majonéza, paprika, vařené vejce, sterilovaný okurek, sakám, sýr eidam

salát vejce v majonéze

165,00 Kč

majonéza, vařené vejce, sterilovaný okurek, čerstvá cibule, koření

salát vlašský obyčejný

155,00 Kč

majonéza, salám, sterilovaný okurek, čerstvá mrkev, sterilovaný celer, čerstvý hrách, koření

salát vlašský speciál

155,00 Kč

majonéza, salám, sterilovaný okurek, čerstvá mrkev, sterilovaný celer, čerstvý hrach, koření

salát žampionový

155,00 Kč

sterilované žampiony, čerstvá cibule, olej, kečup, sterilovaný okurek, sterilovaná kápie, koření

salát žampiony po indicku

155,00 Kč

sterilované žampiony, majonéza, čerstvá cibule, olej, kari, yofresh, koření

neapolský salát

145,00 Kč

salám, kečup, paprika červená a zelená, sterilované feferony, čerstvý česnek, koření

salát křimický s jogurtem

145,00 Kč

hlávkové zelí, čerstvá mrkev, yofresh, majonéza, hořčice, koření

salát plamenná soja

135,00 Kč

sojové kostky, kečup, červená paprika, čerstvá cibule, sterilované feferony, koření

salát hermelínový

155,00 Kč

sýr hermelín, vařené vejce, majonéza, čerstvá cibule, koření

salát sýrový se šunkou

165,00 Kč

šunka, vařená vejce, sterilované žampiony, rajský protlak, olej, hořčice, červená a zelená paprika

salát rumcajs
kabanos, majonéza, čerstvá cibule, sterilovaný okurek, červená a zelená paprika, sterilované feferony, koření

155,00 Kč

Zeleninové saláty míchané:

1ooo g

salát kuřecí zeleninový

165,00 Kč

kuřecí maso pečené, čerstvý okurek, čerstvé rajče, čerstvá cibule, čerstvý hrách, čerstvý pórek, olej, koření

maďarský salát

145,00 Kč

hlávkové zelí, zelí čínské, čerstvý hrách, čerstvá mrkev, kukuřice, olej, koření

salát řecký

145,00 Kč

čerstvá paprika, čerstvý okurek, čerstvé rajče, čerstvá cibule, olivy, olej, koření

salát křenové fazole

155,00 Kč

majonéza, čerstvý křen, čerstvá cibule, sterilovaná fazole, salám, koření

šopský salát

155,00 Kč

čerstvý okurek, čerstvé rajče, čerstvá paprika, čerstvá cibule, balkánský sýr, olej, koření

ovocný salát

155,00 Kč

ovoce, kyselina citronová, cukr

zelný salát s mrkví

145,00 Kč

čerstvé zelí, čerstvá mrkev, olej, koření

kukuřičný salát

145,00 Kč

čerstvá kukuřice, čerstvý hrách, sterilovaná paprika, sójové boby, olej, koření

Těstovinové saláty:

1ooo g

boloňský salát

145,00 Kč

těstoviny, majonéza, sterilovaná paprika, čerstvá kukuřice, salám, sýr eidam, čerstvý pórek, pažitka, koření

tortelinový salát

155,00 Kč

torteliny, yofresh, čerstvý pórek, sterilovaná paprika, čerstvá cibule, koření

Pomazánky a krémy:

85o g

budapeštský krém

165,00 Kč

tvaroh, paprika mletá, čerstvá cibule, sterilované paprikové řezy, majonéza, delikates, koření

česneková pomazánka

165,00 Kč

majonéza, hořčice, čerstvý česnek, sůl, delikates, tavený sýr, sýr eidam

horalský krém

175,00 Kč

tavený sýr, salám, čerstvá cibule, sterilované feferony, hořčice, majonéza, delikates, koření

lososová pěna

175,00 Kč

pomazánkové máslo, drcený losos

pažitkový krém

170,00 Kč

tvaroh, delikates, majonéza, sůl, pažitka

drožďová pomazánka

175,00 Kč

droždí, sádlo, čerstvá cibule, mléko, vejce, delikates, koření

sardinkový krém

175,00 Kč

tvaroh, sardinky, delikates, majonéza, sůl, čerstvá cibule, vejce

tuňáková pomazánka

175,00 Kč

tuňák, majonéza, margarín, sůl, čerstvá cibule, jogurt, hořčice, koření

škvarková pomazánka

165,00 Kč

škvarky vepřové, sádlo, čerstvá cibule, hořčice, sůl, čerstvý česnek

šlehaná niva

175,00 Kč

sýr niva, tvaroh, majonéza, margarín

žloutková pěna

175,00 Kč

vaječné žloutky, pomazánkové máslo, sůl, majonéza

zeleninová pomazánka vegetariánská

165,00 Kč

majonéza, čerstvá mrkev, sýr eidam, čerstvý křen, čerstvá cibule, koření

majonéza-čistá
tatarská omáčka Rybena

Ostatní:

1ooo g

135,00 Kč
155,00 Kč

Rozpis surovin v obložených mísách:
Debrecínská mísa

769,00 Kč

24oo g, 10 osob
pařížský salát, vejce, debrecínská pečeně, sýr eidam, sterilované okurky, sterilovaná kápie, petrželová
nať, černý a červený kaviár, sterilované kukuřičné paličky, salám poličan, pomazánkové máslo,
hlávkový salát, pikantní roštěná, čerstvé rajče, salátový okurek

Švédská mísa

599,00 Kč

1900 g, 8 osob
pařížský salát, šunka, salám junior, sýr eidam, vařené vejce, sterilované okurky, petrželová nať,
sterilované kukuřičné paličky, pikantní roštěná, salám poličan, hlávkový salát, lahůdková vejce,
čerstvá kápie

Nářezová mísa

736,00 Kč

2ooo g, 10 osob
pikantní roštěná, salám poličan, sterilované kukuřičné paličky, kápie sterilovaná, černé olivy,
lahůdkový bok, vepřová šunka, gombasecká klobása, uzený sýr eidam, vepřová roláda, petrželová nať,
čerstvé rajče, salátový okurek, hlávkový salát

Zabíjačková mísa

625,00 Kč

2ooo g, 8 osob
lahůdkový bok, vepřová tlačenka, ovar, jitrnice, čerstvý křen, ředitelské škvarky, sterilované
feferony, hořčice plnotučná, hlávkový salát, salát lolo biondo, čerstvé rajče, čerstvá cibule,
salátový okurek, petrželová nať

Italská mísa

689,00 Kč

15oo g, 6 osob
salám poličan, italský salám čorizo, sušená šunka Danielle, kässe salám, čabajská klobása, čerstvév rajče,
lososové vejce, salát hlávkový, sýr mozzarella, černé a zelené olivy, petrželová nať

Šunková mísa

736,00 Kč

22oo g, 10 osob
pařížský salát, vepřová šunka, drůbeží šunka, vejce se šunkovou pěnou, sterilovaná kápie,
sterilovaný okurek, petrželová nať, sardelová očka, sýr eidam, salám poličan, hlávkový salát,
čerstvé rajče, salátový okurek, vařené vejce

Sýrová mísa klasik

668,00 Kč

14oo g, 8 osob
sýr eidam, tavený sýr, sýr niva, sýr hermelín, vejce se šlehanou nivou, sterilovaná kápie, petrželová nať,
uzený sýr, hlávkový salát, sterilované kukuřičné paličky, salátový okurek, čerstvé rajče

Sýrová mísa k vinu

569,00 Kč

11oo g, 8 osob
sýr eidam, sýr niva, sýr hermelín, sterilovaná kápie, petrželová nať, hroznové víno,
uzený sýr, hlávkový salát

Rybí mísa

799,00 Kč

23oo g, 10 osob
norský krabí satát, sleďový salát, smažená krabí klepeta, krabí salám, smažený kapr, krabí tyčinky,
pravý uzený losos, krevety celé vařené, čerstvé rajče, petrželová nať, salátový okurek, čerstvá kápie,
salát lolo biondo a hlávkový salát, citron

Rautová mísa salámová

899,00 Kč

225o g, 10 osob
kässe salám, čorizo salám, pikantní roštěná, černé olivy, čabajská klobása, vepřová šunka, uzený sýr,
hlávkový salát, salátový okurek, petrželová nať, čerstvé rajče, čerstvá kápie, sterilované kukuřičné
paličky, zelené olivy

Roládová mísa
2ooo g, 8 osob
vlašský salát speciál, kuřecí roláda, vepřová roláda, sekaná roláda, hlávkový salát, čerstvé rajče,
petrželová nať, sterilovaný okurek, sterilované beraní rohy

735,00 Kč

Mísa pečené krkovičky s brusinkami

725,00 Kč

13oog, 10 osob
jemně kořeněná vepřová krkovice pečená, hlávkový salát, čerstvé rajče, salát lolo biondo,
čerstvý salátový okurek, petrželová nať, brusinky

Řízková mísa z banketních řízečků v klasickém trojobalu

789,00 Kč

17oo g, 10 osob cca 28 ks
smažené kuřecí banketní řízečky, smažené vepřové banketní řízečky, hlávkový salát, salát lolo biondo,
čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika kápie

Řízková mísa z banketních řízečků v sezamovém semínku

850,00 Kč

17oo g, 10 osob cca 28 ks
smažené kuřecí banketní řízečky, sezamové semínka, hlávkový salát, salát lolo biondo,
čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika kápie

Slavnostní mísa

699,00 Kč

2ooo g, 8 osob
pařížský salát, vepřová šunka, vejce-lososová pěna, černý kaviár, drcený losos, sterilovaná kápie,
sterilovaný okurek, petrželová nať, uzený sýr eidam, debrecínská pečeně, salám poličan,
šunková pěna, čerstvé rajče, hlávkový salát

Slovenská mísa

599,00 Kč

14oo g, 6 osob
dunajská klobáska, uzený sýr eidam, korbáčiky, salám vysočina, salám paprikáš, lahůdkový bok,
čerstvé rajče, hlávkový salát, vařené vejce, petrželová nať, salát lolo biondo, salátový okurek

Drůbeží mísa
12oo g, 6 osob

599,00 Kč

drůbeží šunka, sýr eidam, sterilovaná kápie, salátový okurek, petrželová nať, vařené vejce,
pařížský salát, salám poličan, hlávkový salát

Zeleninová mísa

359,00 Kč

dle sezóny a váhy, 1ooo g 349,- Kč
hlávkový salát, čerstvá ředkvička, mrkev karotka, čerstvá kápie, čerstvé rajče, salátový okurek,
sterilované fazole, sterilované žampiony,zelené olivy, černé olivy, čerstvá ředkev, petrželová
nať, sterilované kukuřičné paličky

Mísa sterilované zeleniny

379,00 Kč

14oo g, 8 osob
sterilované kukuřičné klasy, sterilovaný okurek, sterilovaný česnek, sterilovaná cibulka, feferonka, olivy, chřest……..
(obsah sterilované mísy se může lišit od popsaného obsahu z důvodů aktuální nabídky sterilované zeleniny)

Ovocná mísa

369,00 Kč

dle sezóny a váhy, 1ooo g 369,- Kč
banány, pomeranče, mandarinky, kiwi, ananas, broskve, meruňky, jablka, jahody, nektarinky, hroznové víno
(obsah ovocné mísy se může lišit od popsaného obsahu z důvodů aktuální sezóní nabídky čerstvého ovoce)

Krabí mísa

599,00 Kč

12oo g. cca 10 osob
smažená krabí klepata 30 ks,
hlávkový salát, salát lolo biondo, čerstvé rajče, čerstvá cibule, salátový okurek, petrželová nať

Mísa sterilovaných okurků
14oog

279,00 Kč

Bez udání způsobu odběru objednaných výrobků expedujeme vše v papírových krabicích,
za které účtujeme od 15,- Kč do 30,- Kč dle velikosti objednávky.
Při požadavku doručení objednaného zboží účtujeme dopravu v závislosti na vzdálenost od 60,- Kč do 120,- Kč (Zlín 60,- Kč)
Veškeré výrobky nebalené spotřebujte ihned, nejpozději však do 24 hodin. Výrobky balené spotřebujte do data uvedeném na obalu,
po rozbalení ihned spotřebujte. Veškeré výrobky studené a teplé kuchyně skladujte při teplotě od 4°C do 6°C.
Rybena Zlín, výrobna se sídlem Hlavníčkovo nábřeží 7027, 760 01 Zlín,Feinkost Zlín s.r.o., IČO:29247284, DIČ:CZ29247284
Tel.: 577 436 088, Mob.: 775 719 220, www.rybena-zlin.cz, e-mail: rybena.zlin@email.cz
Ceny jsou uvedeny včetně DPH

