
Cena s DPHNázev Katalog Omezení Alergeny

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

Česká kuchyně

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

Kuře pečené s nádivkou 260g 421241 1,3,7,890 Kč

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

Pečená kachna se zelím 240g 421348 1130 Kč

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

Husí játra na cibulce 150g 421455 bez lepku150 Kč

Pečené maso

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

Pečená kuřecí stehýnka 250g 422165 155 Kč

* křidélka naložená v marinádě kromě jiného ochucené zázvorem, upečená v troubě do zlatova

Kuřecí zázvorová křidélka 300g 422172 bez lepku 660 Kč

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

Kuřecí stehýnka s medem 250g 422175 bez lepku60 Kč

* kuřecí stehno upečené v troubě podlité vodou dochucené kořením a máslem

Kuřecí stehno pečené 260g 422197 1,770 Kč

* pečená křidélka naložená v lehce pikantní marinádě s hrubým kožením

Kuřecí křidélka Texas 300g 422235 bez lepku80 Kč

* pečené kuřecí prso ve žlutě zbarvené marinádě s typickou indickou pikantní kari příchutí

Kuřecí řízek po indicku 150g 422236 bez lepku80 Kč

* kuře upečené na lůžku z plátků dýně ochucené bylinkami, cibulí, stroužky česneku, vínem a kořením

Pečené kuře s dýní a bylinkami 260g 422298 1,7100 Kč

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

Kuřecí roláda s nádivkou 150g 422308 1,3,7100 Kč

* nasolená a okmínovaná kachní prsa pečená v troubě 8 hodin při teplotě 100 °C

Pomalu pečená kachna 250g 422463 bez lepku150 Kč

Dušené maso

* kuřecí stehno dušené na cibulovém základě s mrkví, petrželí, pórkem a celerem

Dušené kuře na zelenině 260g 423199 1,7,970 Kč

* opečené kousky kuřecího masa podušené s cibulí, chilli papričkou, čerstvou paprikou a rajčaty

Kuřecí guláš 150g 423211 170 Kč

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

Kuře na španělský způsob 260g 423233 1,780 Kč

* přírodní řízek z kuřecího prsa podušený se smetanou a vínem

Kuřecí prsíčko na smetaně s vínem 120g 423237 1,780 Kč

* přírodní kuřecí prsní řízek naplněný šunkou, sýrem, kapií a pórkem

Plněné přírodní kuřecí prso 120g 423238 1,780 Kč

* přírodní řízek z kuřecího prsa orestovaný a podušený na másle

Kuřecí prsíčko na másle 150g 423239 1,780 Kč

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

Kuřecí prsíčko na másle s jablky 120g 423240 1,7,880 Kč

* přírodní řízek z kuřecího prsa s plátkem přohráté šunky a šťávou z výpeku

Kuřecí prsíčko na másle se šunkou 120g 423242 1,780 Kč

* opečený plátek z krůtího prsa a krátce podušený s máslem a ananasem

Plátek z krůtích prsou s ananasem 120g 423243 1,780 Kč

* kuřecí řízek orestovaný na másle s bílým vínem posypaný opečenými mandlemi

Kuřecí řízek na víně s mandlemi 150g 423244 1,7,880 Kč

* drobně nakrájené kuřecí maso osmahnuté na cibuli a podušené se žampiony na másle

Kuřecí maso na žampionech 150g 423256 1,780 Kč

* drobně nakrájené kuřecí maso osmahnuté na oleji se směsí bylinek, podušené s řapíkatým celerem

Kuřecí prsa s řapíkatým celerem 150g 423262 1,7,990 Kč

* orestovaná kuřecí prsíčka na másle s vínem pokrytá broskví a plátkem sýra, zprudka zapečená

Kuřecí prsíčka s broskví 120g 423263 1,790 Kč

* orestované nudličky z kuřecího prsíčka podušené na pánvi spolu s pórkem, cibulí, hráškem a vínem

Kuře na kari 120g 423272 bez lepku 3,690 Kč

* drobně nakrájené kuřecí maso osmahnuté na cibuli podušené na másle s rozinkami a švestkami

Kuřecí maso na staročeský způsob 120g 423273 1,7,890 Kč

* restované nudličky červené cibule, kuřecího masa a chilli papričky s cherry rajčaty a kešu ořechy

Thajské kuře s bazalkou 120g 423336 bez lepku 6,8110 Kč



Smažené

* česká klasika, dozlatova usmažený řízek z vykoštěného kuřecího stehna (banketní velikost)

Smažený kuřecí šťavnatý řízeček 50g 424076 1,320 Kč

* česká klasika, dozlatova usmažený řízek z kuřecích prsíček (banketní velikost)

Smažený kuřecí řízeček 50g 424093 1,330 Kč

* dozlatova usmažený řízek z kuřecích prsíček obalený v kukuřičných lupínkách (banketní velikost)

Smažený kuřecí strips 50g 424097 1,330 Kč

* česká klasika, dozlatova usmažený řízek z krůtích prsíček (banketní velikost)

Smažený krůtí řízeček 50g 424102 1,330 Kč

* v kukuřičných lupínkách obalený malý proužek krůtího masa usmažený dozlatova

Smažený krůtí strips 50g 424106 1,335 Kč

* česká klasika, dozlatova usmažený řízek z kuřecích prsíček (banketní velikost)

Kuřecí řízek smažený 75g 424140 1,345 Kč

* česká klasika, dozlatova usmažený řízek z kuřecích prsíček

Kuřecí řízek smažený 100g 424186 1,360 Kč

* česká klasika, dozlatova usmažený řízek z vykoštěného kuřecího stehna

Kuřecí šťavnatý řízek smažený 150g 424228 1,360 Kč

* česká klasika, dozlatova usmažené coctailové řízečky z vykoštěného kuřecího stehna (porce 3 ks)

Kuřecí šťavnaté řízky smažené 150g 424229 1,360 Kč

* česká klasika, dozlatova usmažený řízek z kuřecích prsíček

Kuřecí řízek smažený 135g 424252 1,380 Kč

* česká klasika, dozlatova usmažený řízek z kuřecích prsíček

Kuřecí řízek smažený 150g 424280 1,390 Kč

* česká klasika, dozlatova usmažené coctailové řízečky z kuřecího prsa (porce 3 ks)

Kuřecí řízečky smažené 150g 424281 1,390 Kč

* dozlatova usmažené malé řízečky z kuřecích prsíček obalené v kukuřičných lupínkách (porce 3 ks)

Kuřecí stripsy smažené 150g 424291 1,390 Kč

* česká klasika, dozlatova usmažený řízek z krůtích prsíček

Krůtí řízek smažený 150g 424308 1,390 Kč

* v kukuřičných lupínkách obalené malé proužky krůtího masa usmažené dozlatova (porce 3 ks)

Krůtí stripsy smažené 150g 424318 1,3105 Kč

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

Gordon Bleu 150g 424362 1,3,7110 Kč

Droby

* krůtí játra pokrájená na nudličky zprudka opečená, podušená spolu s pórkem a kořením

Játra na čínský způsob 150g 425134 bez lepku50 Kč

* kuřecí játra zabalená v anglické slanině upravené na jehle a opečené v troubě

Kuřecí jatýrka ve slaninové košilce na špízu 150g 425163 bez lepku60 Kč

* orestovaná játra spolu s cibulí podušená společně s červeným vínem a sekanými mandlemi

Drůbeží játra na víně s mandlemi 150g 425216 1,870 Kč

Tradiční kuchyně

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

Kuřecí maso s omáčkou sweet and sour 150g 427229 bez lepku 680 Kč

* pečené stehno s přílohou těstovin smíchaných s drobně nakrájenými vepřovými játry a žampiony 

Maminčino kuře 260g 427264 1,790 Kč

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

Kuřecí maso s čínskou zeleninou 150g 427273 1,790 Kč

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

Kuřecí maso na indický způsob 150g 427297 1,7100 Kč

* restované nudličky červené cibule, kuřecího masa a chilli papričky s cherry rajčaty a kešu ořechy

Thajské kuře s bazalkou 150g 427481 bez lepku 6,8160 Kč

Speciality

* steak z kuřecího prsíčka s karamelizovanými rajčaty a čerstvou bazalkou

Kuřecí steak s karamelizovanými rajčaty a bazalkou 428238 bez lepku80 Kč

* kapsa z kuřecího prsa naplněná sušenou šunkou a kozím sýrem s bylinkami

Kuřecí přírodní plněný řízek 150g 428313 1,7100 Kč

* kachní prsíčko s podušenými plátky pomeranče v karamelové šťávě

Kachní prso na pomerančích 250g 428490 bez lepku160 Kč

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

Pečená kachna se zelím 250g 428511 1,3,7170 Kč

* zprudka opečená kachní prsa nakrájená plátky spolu s omáčkou z višní

Kachní prso s višňovou omáčkou 250g 428631 bez lepku 7210 Kč

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

Kachní prso s omáčkou teriyaki 250g 428650 bez lepku 8,11210 Kč



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

Pečené kuřátko s rozmarýnem 250g 428697 1230 Kč

* zprudka orestované kachní prso dopečené v troubě doměkka servírované se švestkovou omáčkou

Kachní prso se švestkovou omáčkou 250g 428822 bez lepku 8270 Kč

Rauty (malé porce)

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

Kuřecí maso s omáčkou sweet and sour 100g 429152 bez lepku 650 Kč

* pečené kuřecí prso ve žlutě zbarvené marinádě s typickou indickou pikantní kari příchutí

Kuřecí řízek po indicku 100g 429157 bez lepku50 Kč

* kuřecí prsíčko s podušenými plátky pomeranče v karamelové šťávě s mandlemi

Kuřecí prso na pomerančích s mandlemi 100g 429158 bez lepku 750 Kč

* česká klasika - dozlatova usmažený řízek z kuřecích prsíček v banketní velikosti (porce = 2 ks)

Kuřecí řízek smažený 100g 429187 1,360 Kč

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

Kuřecí maso na indický způsob 100g 429201 1,770 Kč

* plátek opečeného masa z kuřecích prsíček s podušenými čerstvými jablky a šunkou

Kuřecí prsíčka s jablky a šunkou 100g 429214 1,770 Kč

* nasolená a okmínovaná kachní prsa pečená v troubě 8 hodin při teplotě 100 °C

Pomalu pečená kachna 125g 429231 bez lepku75 Kč

* kachní prsa pečená v troubě 8 hodin při teplotě 100 °C podávaná s dušeným bílým zelím

Pomalu pečená kachna se zelím 125g 429254 190 Kč

* kachní prsa pečená v troubě 8 hodin při teplotě 100 °C podávaná s dušeným červeným zelím

Pomalu pečená kachna se zelím 125g 429256 190 Kč

* zprudka opečená kachní prsa nakrájená plátky spolu s omáčkou z višní

Kachní prso s višňovou omáčkou 125g 429316 bez lepku 7110 Kč

* na pánvi opečené čerstvé kachní prso dopečené v troubě doměkka se švestkovou omáčkou

Kachní prso se švestkovou omáčkou 125g 429412 bez lepku 8140 Kč


