
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

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

Svratecký guláš 120g 431150 150 Kč

* v troubě upečená vepřová plec a krkovice nakrájená na kostky podávaná s dušeným bílým zelím

Moravský vrabec se zelím 140g 431213 170 Kč

* tradiční vepřová pečínka servírovaná s houskovým knedlíkem a dušeným bílým zelím

Vepřo, knedlo, zelo 130g 431224 1,3,770 Kč

* v troubě upečená vepřová plec a krkovice nakrájená na kostky podávaná s dušeným špenátem

Moravský vrabec se špenátem 140g 431234 180 Kč

Pečené maso

* pomalu pečené vepřové maso, ochucené oblíbeným kořením, servírované natrhané vidličkami

Trhané vepřové maso 130g 432136 150 Kč

* v celku pečená vepřová krkovice nakrájená na plátky, podlitá zahuštěnou šťávou z výpeku

Vepřová krkovice pečená 130g 432137 150 Kč

* v celku pečená vepřová plec nakrájená na plátky, podlitá zahuštěnou šťávou z výpeku

Vepřová plec pečená 130g 432143 150 Kč

* v troubě upečená vepřová plec a krkovice nakrájená na kostky ochucená kmínem a česnekem

Moravský vrabec 140g 432158 150 Kč

* pečená šťavnatá krkovička krájená na plátky s příchutí celeru, zázvoru a cibule

Staročeská krkovička pečená 150g 432177 1,960 Kč

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

Vepřová pečínka v medové krustě 150g 432179 160 Kč

* v celku pečená kýta potřená česnekem nakrájená na plátky, podlitá zahuštěnou šťávou z výpeku

Vepřová kýta na česneku 130g 432206 170 Kč

* plátek vepřové kýty pokladený kysaným zelím a špalíky slaniny, zamotaný do tvaru závitků

Záhorácký závitek 120g 432209 170 Kč

* na kostky nakrájený vepřový bůček potřený česnekem a upečený spolu s cibulí dozlatova

Vepřové výpečky 150g 432216 bez lepku70 Kč

* povařená uzená krkovice servírovaná na plátky spolu s opečenou cibulkou

Uzená krkovice, bramborová kaše, okurek 150g 432225 170 Kč

* plátek z pečené kýty podlitý šťávou s vůní a chutí po mase, vínu a česneku

Pečený vepřový šál na víně 150g 432256 180 Kč

* koleno upečené spolu s cibulí a česnekem podlité černým pivem (po upečení a vykoštění 135g)

Vepřové kolínko pečené na pivu 300g 432438 1140 Kč

* v celku zprudka opečená svíčková dopečená v troubě podávaná s fazolovými lusky (porce 3 ks)

Vepřová panenka s fazolovými lusky 150g 432453 1,7150 Kč

Dušené maso

* na kostky nakrájené vepřové plecko, podušené na cibulce doměkka ochucené kmínem, pepřem a solí

Vepřové maso dušené na kmíně 120g 433145 150 Kč

* barevné fazole podušené spolu s vepřovým masem dochucené paprikou a rajčatovým protlakem

Fazolový guláš s vepřovým masem 330g 433148 150 Kč

* orestovaný plátek vepřové kotlety přelitý omáčkou z výpeku

Vepřový řízek přírodní 135g 433156 1,750 Kč

* plátek masa podušený na cibulovém základě s omáčkou doplněnou o orestované plátky žampionů

Vepřová plec na žampionech 120g 433157 150 Kč

* plátky dušeného vepřového plecka servírované přelité smetanovou omáčkou s vložkou zeleniny

Bratislavská vepřová plec 120g 433169 1,7,960 Kč

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

Vepřový řízek na žampionech 150g 433173 1,760 Kč

* vepřové plecko na cibulce se zelím, zjemněné smetanou

Segedínský guláš 120g 433176 1,760 Kč

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

Vepřové maso dušené v kapustě 120g 433184 160 Kč

* vepřoý plátek přelitý houbovou omáčkou podávaný s domácím houskovým knedlíkem

Vepřový plátek s houbovou omáčkou 130g 433200 1,770 Kč

* v celku upečená vepřová kýta rozkrájená na plátky přelitá omáčkou s chutí a vůní po paprice

Vepřová kýta dušená na paprice 120g 433207 1,770 Kč

* zamotaný plátek vepřové kýty plněný šunkou dušený do měka, servírovaný s omáčkou z výpeku

Vepřový závitek se šunkou 120g 433209 1,770 Kč



* oblíbená verze rizota připraveného z vepřového plecka, rýže a leča

Rizoto z vepřového masa 320g 433217 bez lepku 770 Kč

* opečený plátek kotlety (s kostí) podušený spolu s rajčaty, cibulí a česnekem zapečený se sýrem

Vepřové žebírko balkán 150g 433337 1,7110 Kč

Smažené

* česká klasika, dozlatova usmažený řízek z vepřové kotlety (banketní velikost)

Smažený vepřový mini řízeček 25g 434038 1,315 Kč

* česká klasika, dozlatova usmažený řízek z vepřové kotlety (banketní velikost)

Smažený vepřový řízeček 50g 434077 1,325 Kč

* česká klasika, dozlatova usmažený řízek z vepřové krkovice (banketní velikost)

Smažený řízeček z vepřové krkovičky 50g 434079 1,330 Kč

* česká klasika, dozlatova usmažený řízek z vepřové kotlety (banketní velikost)

Vepřový řízek smažený 75g 434116 1,340 Kč

* česká klasika, dozlatova usmažený řízek z vepřové panenky (banketní velikost)

Smažená vepřová panenka 50g 434119 1,340 Kč

* česká klasika, dozlatova usmažený řízek z vepřové kotlety

Vepřový řízek smažený 100g 434154 1,350 Kč

* česká klasika, dozlatova usmažený řízek z vepřové kotlety

Vepřový řízek smažený 135g 434208 1,365 Kč

* česká klasika, dozlatova usmažený řízek z vepřové kotlety

Vepřový řízek smažený 150g 434231 1,375 Kč

* dozlatova usmažené banketní řízečky z vepřové kotlety (porce 3 ks)

Vepřové řízečky smažené 150g 434232 1,375 Kč

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

Vepřová panenka smažená 150g 434357 1,3120 Kč

Droby

* na kousky pokrájená játra podušená na cibulovém základě v hustší hnědé omáčce

Vepřová játra dušená na cibulce 150g 435117 140 Kč

* na plátky nakrájená vepřová játra obalená v trojobalu a osmažená na oleji

Vepřová játra smažená 150g 435142 1,350 Kč

* plátek opečeného játra doplněný brusinkovou šťávou ozdobený podušenou hruškou

Vepřová játra s hruškou a brusinkami 150g 435199 170 Kč

Tradiční kuchyně

* kostky vepřového podušené doměkka na cibulovém základě spolu s paprikou a rajčaty

Maďarský vepřový perkelt 120g 437165 1,760 Kč

* upečené kousky vepřové plece a krkovičky podávané s bílým a červeným dušeným zelím

Moravský vrabec s dvěma druhy zelí 140g 437233 1,3,780 Kč

* orestované nudličky vepřové kýty podušené na pánvičce spolu s cibulí, kápiemi a feferonkami

Katův šleh 150g 437277 bez lepku90 Kč

* tradiční vepřová pečeně s houskovým a bramborovým knedlíkem, červeným a bílým dušeným zelím

Vepřo, knedlo, zelo 130g 437289 1,3,7100 Kč

* upečené kousky plece a krkovičky podávané se dvěma druhy knedlíků a dvěma druhy dušeného zelí

Moravský vrabec se zelím a knedlíkem 140g 437310 1,3,7100 Kč

* orestované nudličky z vepřové kýty podušené na pánvi spolu s arašidy, chilli papričky a vínem

Vepřové maso Kung-Pao 120g 437313 bez lepku 3,6,8100 Kč

Speciality

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

Svratecký guláš 150g 438192 160 Kč

* pomalu pečené vepřové maso, ochucené oblíbeným kořením, servírované natrhané vidličkami

Trhané vepřové maso 200g 438210 180 Kč

* v celku zprudka opečená svíčková dopečená v troubě servírovaná s pepřovou omáčkou (porce 3 ks)

Vepřové medailonky se zeleným pepřem 200g 438426 1,7140 Kč

* v celku zprudka opečená svíčková dopečená v troubě podávaná s fazolovými lusky (porce 3 ks)

Vepřová panenka s fazolovými lusky 200g 438542 1,7180 Kč

* v celku opečená svíčková obalená v pancette dopečená v troubě servírovaná se zelenou čočkou

Vepřová panenka s pancettou a zelenou čočkou 200g 438615 bez lepku 9200 Kč

Rauty (malé porce)

* pečená kotleta v marinádě s výraznou chutí a vůní česneku ve spojení s kombinací bylinek

Vepřová pečeně po provensálsku 100g 439114 bez lepku40 Kč

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

Vepřový řízek smažený 100g 439154 1,350 Kč

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

Vepřový řízek na žampionech 120g 439159 1,760 Kč

* pečená krkovice v marinádě s hrubým kořením na steaky a lehce pikantní chutí

Vepřová krkovička Texas 100g 439186 bez lepku60 Kč



* v celku zprudka opečená svíčková dopečená v troubě s pepřovou omáčkou (porce 2 ks)

Vepřové medailonky se zeleným pepřem 120g 439272 1,790 Kč

* v celku zprudka opečená svíčková dopečená v troubě podávaná s fazolovými lusky (porce 2 ks)

Vepřová panenka s fazolovými lusky 100g 439302 1,7100 Kč


