
Cena s DPHNázev Katalog Omezení Alergeny

Prodejní ceník (minimální odběr od jednoho druhu 20 porcí)
IČ: 02026104 účetní rok 2022PartyStyl s.r.o.

MLETÉ MASO

* sekaná z pomletého vepřového masa, cibule, rohlíků, mléka, vajec a dalších ingrediencí

Domácí sekaná pečeně 100g 450138 1,3,750 Kč

* vypracované karbanátky z mletého masa obalené v klasickém trojobalu osmažené dozlatova

Karbanátek smažený 100g 450144 1,350 Kč

* přiměřeně mastný, dobře upečený prejt připravený z předvařených surovin a koření

Jitrnicový prejt 150g 450153 150 Kč

* jedna až dvě polpety z mletého masa s přísadami, udušené ve šťávě s máslem

Polpety z vepřového masa 100g 450158 1,3,750 Kč

* podušené zelné listy naplněné masovou směsí smíchanou s povařenou rýží

Golubce s masem 220g 450164 1,760 Kč

* paprika plněná směsí z mletého masa a cibule servírovaná podlitou rajskou omáčkou

Plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou 120g 450168 1,3,960 Kč

* v troubě na cibuli upečené vejce uvařené na tvrdo, obalené v mletém mase a ve strouhance

Pštrosí vejce 100g 450173 1,360 Kč

* pokrm z mletého masa, mleté papriky, cibule, koření a oleje podávaný s cibulí a hořčicí

Čevapčiči 140g 450183 bez lepku 1060 Kč

* dozlatova usmažený řízek z mletého masa, sýra a dalších ingrediencí

Holandský řízek 100g 450202 1,3,770 Kč

* závitek z mletého masa naplněný klobásou zabalený do plátků slaniny upečený v troubě

Luhačovický špaček z mletého masa 150g 450258 1,3,1090 Kč

RYBY

Pečené maso

* porce z kvalitního rybího filé opečeného na másle přelitého výpekem - šťávou

Rybí filé pečené na másle 150g 456274 1,7,490 Kč

* pečený filet z hluboce mraženého norského lososa marinovaný ve šťávě z čerstvých pomerančů

Losos na pomerančích 150g 456568 bez lepku 4190 Kč

* pečený filet z čerstvého norského lososa marinovaný ve šťávě z čerstvých pomerančů

Losos na pomerančích 150g 456692 bez lepku 4230 Kč

Dušené maso

* porce z kvalitního rybího filé udušeného v leču

Rybí filé dušené v leču 150g 457310 1,4100 Kč

* porce z kvalitního rybího filé podušená na másle zapečená s vejcem a sýrem

Aljašská treska zapečená se sýrem 150g 457337 bez lepku 3,4110 Kč

Smažené

* porce z kvalitního rybího filé obaleného v klasickém trojobalu usmaženého do světle nazlátlé barvy

Rybí filé smažené 120g 458221 1,3,470 Kč

Rauty (malé porce)

* pečený filet čerstvého z norského lososa marinovaný ve šťávě z čerstvých pomerančů

Losos na pomerančích 100g 459458 bez lepku 4150 Kč

ZVĚŘINA

Dušené maso

* tmavý guláš připravený z jelení kýty, cibule a dalších ingrediencí

Jelení guláš 150g 463443 1150 Kč

* srnčí podušené na cibulovém základě spolu s kořenovou zeleninou podlité červeným vínem

Srnčí ragú na víně 150g 463500 1,9170 Kč

* jelní podušené na cibulovém základě spolu s kořenovou zeleninou podlité červeným vínem

Jelení ragú na víně 200g 463595 1,9200 Kč

OSTATNÍ

* klasika české kuchyně - guláš z brambor doplněný o kolečka uzeniny

Bramborový guláš s uzeninou 345g 465100 140 Kč

* halušky, noky připravené z brambor, podávané se zelím a slaninou

Střapačky se zelím 380g 465116 140 Kč

* uvařené kousky uzeného bůčku smíchané spolu s těstovinami, zapečené s rozšlehanými vejcii

Šunkové flíčky zapečené 300g 465156 1,3,750 Kč

* uvařené brambory prokládané brokolicí a cibulí zapečené s nivou

Zapečené brambory s brokolicí a nivou 400g 465162 bez lepku 750 Kč
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* vajíčka smíchaná s kostkami orestovaného houskového knedlíku

Houskové knedlíky s vejci 340g 465168 vegetarian 1,3,760 Kč

* vykynuté těsto vyválené přímo na plechu, potřené rajským protlakem, obložené šunkou a sýrem

Pizza se šunkou a sýrem 220g 465170 1,3,760 Kč

* podušená čerstvá zelenina s vejci a klobásou

Lečo s klobásou 300g 465189 1,360 Kč

* rizoto s kuřecím masem, hráškem, mrkví a žampiony posypané nastrouhaným sýrem

Jemné kuřecí rizoto se žampiony 300g 465194 bez lepku 770 Kč

* na tuku opečená sekaná servírovaná s rozmixovaným hrachem ozdobená cibulkou a slaninou

Bavorská sekaná s hrachovou kaší a cibulkou 450g 465201 170 Kč

* uvařené špagety smíchané s vajíčky sraženými na rozpuštěných kostečkách slaniny

Špagety po uhlířsku 330g 465202 1,3,770 Kč

* zapečené brambory prokládané uzeninou, cibulí a plátky vajec, zalité rozšlehanými vejci s mlékem

Francouzské brambory 400g 465205 1,3,770 Kč

* špíz složený z kuřecího a vepřového masa, kousků barevných paprik, cibule a koleček klobásy

Masový špíz se zeleninou 200g 465209 bez lepku70 Kč

* uvařené špagety promíchané s vepřovým masem a rajčaty ozdobené nastrouhaným tvrdým sýrem

Špagety s vepřovým masem a rajčaty 420g 465220 1,770 Kč

* lasagne zapečené se špenátem, kuřetem, sýrem parmezán a dalšími ingrediencemi

Lasagne s kuřecím masem a špenátem 400g 465224 1,7,870 Kč

* namíchané halušky z brambor a mouky promíchané s brynzou, posypané vyškvařenou slaninou

Brynzové halušky 320g 465229 1,780 Kč

* uvařené kousky uzeného bůčku smíchané spolu s těstovinami, zapečené se špenátem a vejcem

Zapékaná těstoviny se špenátem a uzeným masem 450g 465234 1,3,780 Kč

* špagety s omáčkou z mletého kuřecího masa, rajčat, cibule, řapíkatého celeru, šunky a mrkve

Špagety s boloňskou omáčkou a kuřecím masem 410g 465247 1,980 Kč

* vykynuté těsto vyválené přímo na plechu, potřené rajským protlakem, obložené šunkou a sýrem

Pizza se šunkou a sýrem 440g 465339 1,3,7110 Kč


