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

Brambory

* brambory uvařené a posypané čerstvou petrželkou

Vařené brambory 100g 540118 10 Kč

* brambory uvařené a posypané čerstvou petrželkou

Vařené brambory 200g 540120 20 Kč

* brambory uvařené a posypané čerstvou petrželkou

Vařené brambory 250g 540125 25 Kč

* malé lahůdkové brambory nenakrájené a oloupané vařené v páře

Zámecké brambory 100g 540310 20 Kč

* malé lahůdkové brambory nenakrájené a oloupané vařené v páře

Zámecké brambory 150g 540315 30 Kč

* malé lahůdkové brambory nenakrájené a oloupané vařené v páře

Zámecké brambory 200g 540320 40 Kč

* malé lahůdkové brambory nenakrájené a oloupané vařené v páře

Zámecké brambory 250g 540325 50 Kč

* malé lahůdkové brambory nenakrájené a se slupkou pečené v troubě

Zámecké brambory pečené 100g 540410 20 Kč

* malé lahůdkové brambory nenakrájené a se slupkou pečené v troubě

Zámecké brambory pečené 150g 540415 30 Kč

* malé lahůdkové brambory nenakrájené a se slupkou pečené v troubě

Zámecké brambory pečené 200g 540420 40 Kč

* malé lahůdkové brambory nenakrájené a se slupkou pečené v troubě

Zámecké brambory pečené 250g 540425 50 Kč

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

Šťouchané brambory 100g 540510 15 Kč

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

Šťouchané brambory 150g 540515 25 Kč

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

Šťouchané brambory 200g 540520 30 Kč

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

Šťouchané brambory 250g 540524 30 Kč

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

Sedlácké brambory 150g 540615 30 Kč

* menší knedlík z vařených nastrouhaných brambor

Bramborový knedlík 40g 540701 6 Kč

* menší knedlíky z vařených nastrouhaných brambor (porce 2 ks)

Bramborové knedlíky 80g 540702 12 Kč

* menší knedlíky z vařených nastrouhaných brambor (porce 5 ks)

Bramborové knedlíky 200g 540704 30 Kč

* uvařené brambory šťouchané s mlékem a máslem

Bramborová kaše 150g 540823 718 Kč

* uvařené brambory šťouchané s mlékem a máslem

Bramborová kaše 200g 540825 724 Kč

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

Batátové pyré 125g 540860 730 Kč

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

Batátové pyré 250g 540865 760 Kč

* brambory zapečené se strouhaným sýrem a smetanou okořeněné šalvějí

Gratinované brambory 150g 540870 745 Kč

* tradiční český bramborák z brambor, mouky, mléka, vejce a koření usmažený dozlatova

Domácí bramboráček 50g 540901 1,3,715 Kč

* tradiční české bramboráky z brambor, mouky, mléka, vejce a koření usmažené dozlatova (2 ks)

Domácí bramboráčky 100g 540902 1,3,730 Kč

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

Domácí bramboráčky 150g 540903 1,3,745 Kč

* bramborové nočky připravené z vařených brambor, mouky a vajec

Bramborové gnocchi 150g 540950 1,315 Kč

* bramborové nočky připravené z vařených brambor, mouky a vajec

Bramborové gnocchi 200g 540955 1,320 Kč



Rýže

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

Dušená rýže 150g 541027 15 Kč

* jasmínová rýže orestovaná na cibuli, zalitá vodou a dušená do měkka (porce 2 kopečky)

Jasmínová rýže 100g 541028 15 Kč

* rýže orestovaná na cibuli, zalitá vodou a dušená do měkka (porce 4 kopečky)

Dušená rýže 200g 541030 20 Kč

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

Jasmínová rýže 150g 541041 25 Kč

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

Chlupatá rýže 230g 541047 1,730 Kč

Bramborové saláty

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

Domácí bramborový salát s majonézou 100g 544100 3,1012 Kč

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

Domácí bramborový salát s majonézou 200g 544200 3,1024 Kč

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

Domácí bramborový salát s majonézou 250g 544250 3,1030 Kč

* odlehčený bramborový salát vídeňského typu (bez majonézy)

Bramborový salát přírodní 100g 545100 14 Kč

* odlehčený bramborový salát vídeňského typu (bez majonézy)

Bramborový salát přírodní 200g 545200 28 Kč

* odlehčený bramborový salát vídeňského typu (bez majonézy)

Bramborový salát přírodní 250g 545250 35 Kč

Těstoviny

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

Penne těstoviny 150g 546215 1,715 Kč

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

Penne těstoviny 200g 546220 1,720 Kč

Knedlíky

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

Kynutý houskový knedlík 40g 548104 1,3,77 Kč

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

Kynuté houskové knedlíky 80g 548108 1,3,714 Kč

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

Kynuté houskové knedlíky 120g 548112 1,3,721 Kč

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

Kynuté houskové knedlíky 160g 548116 1,3,728 Kč

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

Domácí karlovarský knedlík 40g 548204 1,3,78 Kč

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

Domácí karlovarské knedlíky 80g 548208 1,3,716 Kč

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

Domácí karlovarské knedlíky 120g 548212 1,3,724 Kč

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

Domácí karlovarské knedlíky 160g 548216 1,3,732 Kč

* 2 ks houskového knedlíku + 2 ks karlovarského knedlíku (porce 4 ks)

Knedlíky ve dvou variacích 160g 548500 1,3,730 Kč

Ostatní

* podušené kysané červené zelí ochucené cukrem, kmínem a solí

Moravské bílé zelí 100g 549610 112 Kč

* podušené kysané červené zelí ochucené cukrem, kmínem a solí

Moravské bílé zelí 150g 549615 118 Kč

* podušené kysané bílé zelí, ochucené cukrem, kmínem a solí

Moravské bílé zelí 200g 549618 124 Kč

* podušené kysané červené zelí ochucené cukrem, kmínem a solí

Moravské červené zelí 100g 549620 112 Kč

* podušené kysané červené zelí ochucené cukrem, kmínem a solí

Moravské červené zelí 150g 549625 118 Kč

* podušené kysané bílé a červené zelí ochucené cukrem, kmínem a solí

Moravské bílé a červené zelí 200g 549650 125 Kč

* špenát podušený s osmaženou cibulí a česnekem, mírně zahuštěný světlou zásmažkou

Dušený špenát 150g 549700 125 Kč

* omáčka z povařených sušených hub, zahuštěná jíškou a zjemněná smetanou

Houbová omáčka 200g 549750 1,720 Kč



* pšenično_žitný chléb vyráběný ručně tradičním 3° vedením kvasu (porcováno 25 ks)

Velatický chléb krájený, balený 950g 549105 175 Kč

* klasická plnotučná hořčice v plastovém kbelíku (cca 50 porcí)

Hořčice plnotučná 950g 549310 60 Kč

* kvalitní křenová pasta se smetanou v plastovém kbelíku (cca 50 porcí)

Křen smetanový 1000g 549550 300 Kč

* krájená čerstvá cibule (cca 50 porcí)

Cibule žlutá čerstvá 1000g 549400 25 Kč

* středně velké okurky v kořeněném sladkokyselém nálevu ve skleněné láhvi (cca 25 ks)

Okurky sterilované 7-9 cm 3500g 549510 150 Kč


