
Cena s DPHNázev Katalog Omezení Alergeny

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

POLÉVKY
 410000

Česká kuchyně

* polévka z hovězího masa, brambor a dalších surovin dochucená majoránkou a česnekem

Gulášová polévka 0,33L 411100 30,00 1

* moravská polévka z kysaného bílého zelí, hub, klobásy a dalších ingrediencí

Zelná polévka s klobásou 0,33L 411200 35,00 1,7

* jihočeská smetanová polévka s houbami, brambory, koprem a vařeným vejcem

Kulajda 0,33L 411301 40,00 1,3,7

Bílé polévky

* hustější polévka plná zeleniny

Zeleninová polévka 0,33L 412100 30,00 1,9

* bílá až smetanově nažloutlá polévka typické vůně a chuti po kysaném zelí a bramborách

Zelná polévka 0,33L 412200 30,00 1,7

* vývar zahuštěný jíškou povařený s rajčatovým protlakem dochucený octem a cukrem

Rajčatová polévka s rýží 0,33L 412300 30,00 1

Hnědé polévky

* polévka připravená z hovězího masa a zeleniny s játrovými knedlíčky a nudlemi

Hovězí polévka s játrovými knedlíčky 0,33L 411300 40,00 1,9

Speciality

* jednoduchá krémová polévka vhodná i ke konzumaci za studena

Polévka hráškový krém 0,33L 419100 30,00 1,7

* polévka z rozmixované brokolice zahuštěná máslovou zásmažkou a nakrájenou žemlí

Brokolicová krémová polévka 0,33L 419200 40,00 1,7

* polévka z rozmixovaných kostek dýně zjemněné smetanou a praženými semínky

Dýňová krémová polévka 0,33L 419300 50,00 bez lepku 7

DRŮBEŽÍ MASO
 420000

Česká kuchyně

* dozlatova upečené kuřecí stehno naplněné nádivkou z rohlíku, mléka, žloutků a sněhu z bílků

Kuře pečené s nádivkou 240g 421100 70,00 1,3,7,8

* v troubě dozlatova upečené kachní stehno podávané s červeným moravským zelím

Pečená kachna se zelím 240g 421200 120,00 1

* čerstvá husí játra orestovaná na kachním sádle podušená na cibulovém základě

Husí játra na cibulce 150g 421300 150,00 bez lepku

Pečené maso

* menší kuřecí stehýnka upečená doměkka v troubě (porce 2 ks)

Pečená kuřecí stehýnka 250g 422100 50,00 bez lepku

* pečená kuřecí stehýnka s omáčkou z česneku, rajčatového protlaku a medu (porce 2 ks)

Kuřecí stehýnka s medem 250g 422110 60,00 bez lepku

* roláda z kuřete naplněná směsí z vajec, hrášku,  mrkve, šunky a sýru (porce 2 ks)

Kuřecí roláda s nádivkou 150g 422120 80,00 bez lepku 3,7

Dušené maso

* kuřecí stehno dušené na cibuli s česnekem, kečupem a vínem

Kuře po španělsku 240g 423100 70,00 bez lepku 7

* přírodní řízek z kuřecího prsa s plátky podušených jablek posypaný praženými mandlemi

Kuřecí prsíčko na másle s jablky 150g 423120 90,00 bez lepku 7,8

* kuřecí prsní řízek naplněný sušenou šunkou a kozím sýrem s bylinkami

Kuřecí plněný řízek 150g 427150 100,00 bez lepku 7

Smažené

* česká klasika, dozlatova usmažený řízek z kuřecích prsíček

Kuřecí řízek smažený 150g 424150 75,00 1,3

* česká klasika, dozlatova usmažený řízek z vykoštěného kuřecího stehna

Kuřecí šťavnatý řízek smažený 150g 424250 60,00 1,3

* kuřecí prsa plněná šunkou a sýrem obalená v trojobalu a usmažená dozlatova

Gordon Bleu 150g 424550 90,00 1,3,7



Ostatní

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

Jemné kuřecí rizoto se žampiony 300g 426100 60,00 7

* lasagne zapečené s Baby špenátem, kuřetem, sýrem parmezán a dalšími ingrediencemi

Lasagne s kuřecím masem a špenátem 350g 426150 100,00 1,7,8

Tradiční kuchyně

* restované kuřecí maso s ananasem, mrkví a paprikou se sladkokyselou omáčkou

Kuřecí maso s omáčkou sweet and sour 150g 427110 60,00 bez lepku 6

* nudličky z kuřecího masa osmahnutá na cibuli podušená s čínskou zeleninou

Kuřecí maso s čínskou zeleninou 150g 427120 70,00 bez lepku 7

* nudličky z kuřecího masa na kari osmahnutá na cibuli podušená s jablky a smetanou

Kuřecí maso na indický způsob 150g 427130 80,00 1,7

Speciality

* na pánvi opečená čerstvá kachní prsa dopečená v troubě doměkka se sójovou omáčkou

Kachní prsa s omáčkou teriyaki 200g 429100 160,00 bez lepku 8,11

* na pánvi opečená čerstvá kachní prsa dopečená v troubě doměkka se švestkovou omáčkou

Kachní prsa se švestkovou omáčkou 200g 429200 220,00 bez lepku 8

* v celku upečené jarní kuřátko potřené olovovým olejem ovoněným česnekem a rozmarýnem

Pečené kuřátko s rozmarýnem 250g 429300 230,00 bez lepku

VEPŘOVÉ MASO
 430000

Česká kuchyně

* guláš z Brněnska připravený z podušeného vepřového masa na cibulovém základě

Svratecký guláš 150g 431100 60,00 1

*  tradiční vepřová pečeně servírovaná s houskovým knedlíkem a dušeným zelím

Vepřo, knedlo, zelo 150g 431200 80,00 1,3,7

* v troubě upečená vepřová plec ochucená kmínem a česnekem s dušeným špenátem

Moravský vrabec se špenátem 150g 431300 80,00 1

Pečené maso

* v celku upečená krkovička potřená česnekem a posypaná kmínem

Vepřová krkovice pečená 150g 432100 50,00 1

* pečená šťavnatá krkovička s příchutí celeru, zázvoru a cibule

Staročeská krkovička pečená 150g 432200 60,00 1,9

* opečený plátek vepřové pečeně potřený medem smíchaným s černým pivem a protlakem

Vepřová pečínka v medové krustě 150g 432300 70,00 bez lepku

Dušené maso

* plátek z vepřové kotlety přelitý světlou šťávou se žampiony podušenými na másle

Vepřový řízek na žampionech 150g 433100 60,00 bez lepku 7

* na cibulovém základě podušené kostky vepřové plece dušené spolu se spařenou kapustou

Vepřové maso dušené v kapustě 150g 433200 70,00 1

* plátek vepřové kýty zavinutý do závitku plněný dušenou šunkou

Vepřový závitek se šunkou 150g 433300 90,00 1,7

Smažené

* česká klasika, dozlatova usmažený řízek z vepřové kotlety

Vepřový řízek smažený 150g 434150 70,00 1,3

* česká klasika, dozlatova usmažený řízek z vepřové panenky (porce 3 ks)

Vepřová panenka smažená 150g 434250 90,00 1,3

Speciality

* v celku zprudka opečená svíčková na oleji a másle dopečená v troubě s pepřovou omáčkou

Vepřové medailónky se zeleným pepřem 150g 439200 90,00 1,7

* v celku zprudka opečená svíčková na oleji a másle dopečená v troubě s fazolovými lusky

Vepřová panenka s fazolovými lusky 150g 439300 130,00 1,7

* v celku zprudka opečená svíčková zabalená v pancette dopečená v troubě se zelenou čočkou

Vepřová panenka s pancettou a zelenou čočkou 150g 439400 160,00 bez lepku 9

HOVĚZÍ MASO
 440000

Česká kuchyně

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

Hovězí guláš 150g 441100 70,00 1

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

Hovězí pečeně znojemská 150g 441200 100,00 1



* hovězí svíčková upečená spolu s kořenovou zeleninou se smetanovou omáčkou

Svíčková na smetaně 150g 441300 120,00 1,7,9

Dušené maso

* kostky hovězího předního podušené spolu s mrkví

Hovězí maso dušené v mrkvi 150g 443100 70,00 1

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

Hovězí tokáň 150g 443200 80,00 1

* plátek dušené roštěné zalitý nahnědlou omáčkou s houbami

Hovězí roštěná na žampionech 150g 443300 100,00 1

Speciality

* chutný vídeňský hospodský guláš z hovězí kližky a dalších ingrediencí

Vídeňský guláš 150g 449101 80,00 1

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

Hovězí dušená loupaná plec se zeleninou 150g 449200 130,00 bez lepku 7,9

* hovězí líčka dušená se zeleninou a kořením podlitá černým pivem

Hovězí líčka dušená na černém pivě 200g 449300 150,00 bez lepku 7,9,10

RYBY

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

Losos na pomerančích 150g 451150 180,00 bez lepku 4

ZVĚŘINA

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

Jelení guláš 150g 460120 130,00 1

BEZMASÉ POKRMY

* grilovaná zelenina na středozemní způsob

Grilovaná zelenina 200g 470200 80,00 bez lepku

* směs z povařené pomleté zeleniny vytvarovaná do tvaru karbanátků (porce 2 ks)

Zeleninový řízek smažený 120g 471120 60,00 1,3,9

* guláš připravený na cibulovém základě z brambor, hub a koření

Bramborový guláš s houbami 300g 473300 40,00 1,7

* uvařený bulgur promíchaný s orestovanými kousky cukety, mrkve, pórku, cibule a uzeného tempehu

Bulgur se zeleninou a uzeným temphem 400g 474320 80,00 vegetarián i vegan 1,7

* lasagne zapečené s čerstvým Baby špenátem, ricottou a sýrem parmezán

Lasagne se špenátem a ricottou 400g 474360 90,00 vegetarián i vegan 1,7

* bramborové noky s omáčkou ze čtyř druhů tradičních italských sýrů

Gnocchi Quattro Formaggi 400g 475400 130,00 1,3,7

* lasagne prokládané lilkem, cuketou, olivy a mozzarellou zapečené parmezánem

Zeleninové lasagne s rajčatovou omáčkou 400g 476400 150,00 vegetarián i vegan 1,7

K PIVU

* výběrová teplá šunka s kostí (40-60 porcí)

Pražská šunka na kosti výběrová 12 Kg 511110 3 000,00

* výběrová teplá šunka od kosti (40-60 porcí)

Pražská šunka od kosti výběrová 10 Kg 511210 3 000,00

OSTATNÍ

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

Masový špíz se zeleninou 200g 531210 70,00 bez lepku

* česká klasika_dozlatova usmažený řízek, 1x kuřecí + 1x vepřový (benketní velikost)

Smažený řízek ve dvou variacích 150g 531250 75,00 1,3

* česká klasika_dozlatova usmažený řízek, 1x kuřecí + 1x vepřový + 1x krůtí (benketní velikost)

Smažený řízek ve třech variacích 150g 531260 80,00 1,3

PŘÍLOHY
 540000

Brambory

* brambory uvařené a posypané čerstvou petrželkou

Vařené brambory 200g 540120 20,00

* brambory uvařené a posypané čerstvou petrželkou

Vařené brambory 250g 540125 25,00

* malé lahůdkové brambory nenakrájené a oloupané vařené v páře

Zámecké brambory 200g 540320 30,00

* malé lahůdkové brambory nenakrájené a oloupané vařené v páře

Zámecké brambory 250g 540325 40,00

* malé lahůdkové brambory nenakrájené a se slupkou pečené v troubě

Zámecké brambory pečené 200g 540420 30,00



* malé lahůdkové brambory nenakrájené a se slupkou pečené v troubě

Zámecké brambory pečené 250g 540425 40,00

* brambory uvařené ve slupce, oloupané a pak rozšťouchané spolu s cibulí

Šťouchané brambory 200g 540520 24,00

* menší knedlíky z uvařených brambor, dětské krupičky, soli a vejce (porce 4 ks)

Bramborové knedlíky 200g 540704 30,00 3

* uvařené brambory šťouchané s mlékem a máslem

Bramborová kaše 200g 540825 24,00 7

* restované brambory se šalotkou vařené se smetanou mixované na jemné pyré

Batátové pyré 250g 540865 60,00 7

* brambory zapečené se strouhaným sýrem a smetanou okořeněné šalvějí

Gratinované brambory 150g 540870 45,00 7

* tradiční české bramboráky z brambor, mouky, mléka, vejce a koření usmažené dozlatova (3 ks)

Domácí bramboráček 150g 540903 45,00 1,3,7

* bramborové nočky připravené z vařených brambor, mouky a vajec

Bramborové gnocchi 200g 540955 20,00 1,3

Rýže

* rýže orestovaná na cibuli, zalitá vodou a dušená do měkka (porce 3 kopečky)

Dušená rýže 200g 541120 20,00

* vlasové nudle opečené společně s dlouhozrnnou rýží (porce 3 kopečky)

Chlupatá rýže 230g 541220 25,00 7

Bramborové saláty

* salát připravený z uvařených brambor, zeleninové směsi, cibule a majonézy

Domácí bramborový salát s majonézou 200g 544120 24,00 3,10

* odlehčený bramborový salát vídeňského typu (bez majonézy)

Bramborový salát přírodní 200g 544220 26,00

Těstoviny

* vařené kratší duté rourky na konci šikmo seříznuté válce se skosenými konci

Penne těstoviny 200g 546220 20,00 1,7

Knedlíky

* knedlík připravený z kvásku, vejce, soli, housky a hrubé mouky

Kynutý houskový knedlík 40g 548104 5,00 1,3,7

* knedlíky připravené z kvásku, vejce, soli, housky a hrubé mouky (porce 2 ks)

Kynuté houskové knedlíky 80g 548108 10,00 1,3,7

* knedlíky připravené z kvásku, vejce, soli, housky a hrubé mouky (porce 3 ks)

Kynuté houskové knedlíky 80g 548112 15,00 1,3,7

* knedlíky připravené z kvásku, vejce, soli, housky a hrubé mouky (porce 4 ks)

Kynuté houskové knedlíky 160g 548116 20,00 1,3,7

* knedlík připravený z hrubé mouky, mléka, housky, žloutku a sněhu z bílků

Domácí karlovarský knedlík 40g 548204 5,00 1,3,7

* knedlíky připravené z hrubé mouky, mléka, housky a žloutků (porce 2 ks)

Domácí karlovarské knedlíky 80g 548208 10,00 1,3,7

* knedlíky připravené z hrubé mouky, mléka, housky a žloutků (porce 3 ks)

Domácí karlovarské knedlíky 120g 548212 15,00 1,3,7

* knedlíky připravené z hrubé mouky, mléka, housky a žloutků (porce 4 ks)

Domácí karlovarské knedlíky 160g 548216 20,00 1,3,7

Ostatní

* pšenično_žitný chléb vyráběný ručně tradičním 3° vedením kvasu

Velatický chléb (krajíc) 549101 2,00


