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

Česká kuchyně

* kostky hovězího masa podušené doměkka na cibulovém základě spolu s protlakem a kořením

Hovězí guláš 120g 441180 160 Kč

* pečené hovězí maso podlévané šťávou z výpeku s vložkou nakládaných okurek

Hovězí pečeně znojemská 120g 441289 1100 Kč

* prošpikované maso podušené spolu s kořenovou zeleninou podávané se smetanovou omáčkou

Svíčková na smetaně 120g 441338 1,7,9110 Kč

Dušené maso

* kostky hovězího masa podušené spolu s mrkví nakrájenou na kolečka

Hovězí maso dušené v mrkvi 120g 443181 160 Kč

* kousky dušeného hovězího masa s vařeným vejcem a omáčkou z červeného vína

Námořnické maso 120g 443186 1,360 Kč

* na nudle krájené dušené hovězí maso v červené omáčce s vložkou krájených sterilovaných okurek

Azu po tatarsku 120g 443190 170 Kč

* podušené kousky hovězího masa s omáčkou s vložkou nakrájených podušených paprik

Hovězí tokáň 120g 443198 170 Kč

* plátek hovězího masa ukrojený přes vlákno, na řezu je v mase vejce a slanina

Hovězí pečeně štěpánská 120g 443293 1,3100 Kč

* zprudka opečený plátek hovězího masa podušený na cibuli spolu s houbami a kořením

Hovězí pečeně na žampionech 120g 443296 1100 Kč

Tradiční kuchyně

* drobné kostky hovězího v načervenalé omáčce s vložkou hrášku s hráškovou rýží posypanou sýrem

Mexický guláš 120g 447226 1,780 Kč

* chutný guláš připravený z hovězí kližky, cibule a dalších ingrediencí

Vídeňský guláš 120g 447243 180 Kč

* klasický recept našich babiček - závitek z hovězího masa plněný párky, vejci, slaninou a okurkou

Španělský ptáček 120g 447315 1,3,10100 Kč

Speciality

* chutný vídeňský hospodský guláš z hovězí kližky a dalších ingrediencí

Vídeňský guláš 150g 448299 1100 Kč

* prošpikované hovězí maso podušené spolu s kořenovou zeleninou se smetanovou omáčkou

Svíčková na smetaně 150g 448363 1,7,9120 Kč

* plátky hovězího masa podušené na cibuli zalité vývarem pěkně doměkka spolu s houbami a kořením

Hovězí roštěná na žampionech 150g 448411 1140 Kč

* prošpikované hovězí maso podušené spolu s kořenovou zeleninou se smetanovou omáčkou

Svíčková na smetaně 200g 448459 1,7,9150 Kč

* hovězí líčka dušená se zeleninou a kořením podlitá černým pivem

Hovězí líčka dušená na černém pivě 200g 448476 bez lepku 7,9,10160 Kč

* v celku zprudka opečená hovězí plec podušená s kořenovou zeleninou a červeným vínem

Hovězí dušená loupaná plec se zeleninou 150g 448501 bez lepku 7,9170 Kč

Rauty (malé porce)

* tmavý chutný guláš připravený z hovězí kližky, cibule a dalších ingrediencí

Vídeňský guláš 100g 449206 170 Kč

* chutný guláš připravený z hovězí kližky, cibule a dalších ingrediencí doplněný čerstvou cibulí

Vídeňský guláš s cibulí 100g 449207 175 Kč

* menší porce dušených hovězích líček v kořenové zelenině a tmavém pivu

Hovězí líčka dušená na černém pivě 100g 449238 bez lepku 7,9,1080 Kč

* plátek hovězího masa ukrojený přes vlákno, na řezu je v mase vejce a slanina

Štěpánská hovězí pečeně 100g 449253 1,380 Kč

* pečené hovězí maso podlévané šťávou z výpeku s vložkou nakládaných okurek

Hovězí pečeně znojemská 120g 449286 190 Kč

* prošpikované hovězí upečené spolu s kořenovou zeleninou se smetanovou omáčkou

Svíčková na smetaně 120g 449304 1,7,9100 Kč

* opečené kostky z líček dušené spolu s orestovanou kořenovou zeleninou

Telecí líčka se žampiony 100g 449526 1,7,9170 Kč




