
Studené míSy
1kg Výběr uzenin (krájené uzeniny, nakládané okurky, minipečivo 10ks) kg 700,00 Kč

1kg Výběr sýrů (výběr sýrů, zelenina, ořechy, minipečivo 10ks) kg 750,00 Kč

1kg Pečená kuřecí roládka plněná šunkovou nádivkou (minipečivo 10ks) kg 750,00 kč

1kg Roláda z vepřové panenky nadívaná parmskou šunkou, sušenými rajčaty a olivami (minipečivo 10ks) kg 1 000,00 Kč

1kg Hovězí tataráček namíchaný s cibulkou a kořením, doplněný topinkami s česnekem (topinky 10ks) kg 1 300,00 Kč

1kg Marinovaný losos Gravlax s koprovým dresinkem (minipečivo 10ks) kg 2 300,00 Kč

nářezy z maSa
1kg Pomalu pečená krůtí prsa protknutá zeleninou a špekem (domácí tatarská omáčka, minipečivo 10ks) kg 950,00 Kč

1kg Anglický roastbeef s pikantní majonézou (minipečivo 10ks) kg 1 800,00 Kč

1kg Vepřová krkovička pečená po selsku (nakládaná zelenina, minipečivo 10ks) kg 900,00 Kč

teplá jídla
1kg Medailonky z vepřové panenky s bylinkami a hříbkovou omáčkou kg 1 300,00 Kč

1kg Medailonky z kuřecích prsíček marinované v bylinkách, sýrová omáčka kg 1 100,00 Kč

1kg Marinovaná vepřová krkovička s pepřovou omáčkou kg 1 100,00 Kč

1kg Trio grilovaných miniklobásek s hořčicí a křenem (cléb 10ks) kg 650,00 Kč

1kg Kuřecí křidélka v BBQ marinádě s česnekovým dipem a chilli m. kg 550,00 Kč

150g Hovězí guláš z krku s vídeňskou cibulkou porce 139,00 Kč

150g Zvěřinový guláš z kančí kýty porce 149,00 Kč

100g Kuřecí wok se zeleninou porce 139,00 Kč

1ks Vykoštěné vepřové koleno pečené na česneku (chléb 5ks) kus 350,00 Kč

1kg Do zlatova smažené kuřecí miniřízečky (sterilované okurky, chléb 5ks) kg 650,00 Kč

1kg Do zlatova smažené miniřízečky z vepřové krkovičky (sterilované okurky, chléb 5ks) kg 650,00 Kč

1kg Do zlatova smažené miniřízečky z vepřové panenky (sterilované okurky, chléb 5ks) kg 799,00 Kč

pečená maSa krájená před hoSty
1 kg Pražská šunka doplněná křenem, hořčicí a chlebem kg 499,00 Kč

/minimální váha 10 kg/

1kg Pomalu pečená krůtí prsa se zeleninou a bramborami kg 849,00 Kč

přílohy
200g Gratinované brambory s parmazánem porce 59,00 Kč

200g Pečené brambůrky Grenaille s rozmarýnem porce 49,00 Kč

200g dušená jasmínová rýže porce 35,00 Kč

200g Šťouchané brambory s cibulkou a vypečenou slaninou porce 45,00 Kč

100g Restované zelené fazolky s anlickou slaninou a česnekem porce 59,00 Kč

100g Grilovaná zelenina marinovaná v olivovém oleji a bylinkách porce 79,00 Kč

100g Hranolky porce 49,00 Kč

Saláty a čerStvá zelenina
1kg Krájená zelenina /okurky, rajčata, papriky/ s dresinkem vinagrette kg 420,00 Kč

1kg Olivy marinované v olivoovém oleji kg 450,00 Kč

1kg Marinovaný balkánský sýr kg 550,00 Kč

1kg Špízky Caprese /mozzarella, cherry rajčátka, bazalkové pesto/ kg 590,00 Kč

1kg Kuskus s restovanou zeleninou a sušenými rajčaty kg 299,00 Kč

1kg Salát z červené řepy s osmaženou cibulkou kg 250,00 Kč

1kg Lehký salát z pečených brambůrek Grenaille s dijonskou zálivkou kg 299,00 Kč

1kg Klasický bramborový salát kg 299,00 Kč

dezerty
Domácí jablečný závin s vlašskými ořechy 20 porcí 399,00 Kč

(Minimální objednávka 20 porcí)

1 kg Ovocný salát kg 450,00 Kč

Variace minidezertů (minimum 30.ks) á 28,- 840,00 Kč

10ks mini burger s kuřecím masem bylinkovým dipem a čerstvou zeleninou á 70,- 700,00 Kč

10ks mini burger s hovězím masem bbq  dipem a čerstvou zeleninou á 80,- 800,00 Kč

10ks mini burger vegeterián á 70,- 700,00 Kč

10ks mini wrap s mozzarellou a rajčaty á 65,- 650,00 Kč

10ks mini wrap s kuřecím masem a čertvou zeleninou á 70,- 700,00 Kč

10ks mini Club Sandwiches s rajčaty a mozzerelou á 65,- 650,00 Kč

10ks mini Club Sandwiches se šunkou, sýrem a čerstvou zeleninou á 65,- 650,00 Kč

nová rautová nabídka


