
 
 

Nabídka jídel na domácí oslavy a  
korýtka  

platnost od 3. 10. 2022 
minimální odběr 5 porcí, výdej korýtek 11-16 hod 

 
 
Polévky 
0,33 l  Slepičí vývar s masem, zeleninou a domácími nudlemi (1,3,9)      58,- 
0,33 l  Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi (1,3,9)       58,- 
0,33 l  Horalka - smetanová polévka s kousky vepř. masa, kořenové zeleniny a žampiónů (7,9)     60,- 
0,33 l Bigos polski (7)             86,-  

  
Hlavní chody 
200 g  Kuřecí roládky - uzený sýr, anglická slanina, kozí rohy (7,10)      170,-  
200 g  Smažená kuřecí kapsa - eidam, šunka, kapie (1,3,7)       186,- 
250 g  Pikantní špízy 2 barev - vepřová panenka, kuřecí prsa, Poličan, uzený sýr, hořčice (1,7,10)   194,-  
350 g Kachní stehno, 2 druhy zelí, houskový a karlovarský knedlík nebo kluski (1,3,7)  270,-  
200 g  Lomňanský měšec – krkovička, vepřový bůček, anglická slanina, žampióny, jarní cibulka (1,3,7)  170,-  
200 g  Vepřová panenka v kabátku - sušená rajčata, švestka, anglická slanina (1)    192,-  
200g Vepřový řízek Kardinál (7)        190,-  
200 g  Vepřová grilovaná krkovička – cibule, anglická slanina (1,3,7)     140,-  
200 g  Hovězí svíčková, houskový a karlovarský knedlík (1,3,7,9)     225,-  
200 g Smažený sýrový špíz – 3 druhy sýrů (1,3,7)       166,- 
200 g  Grilovaný losos filet s bylinkovým máslem (4,7)      230,- 
200 g Candát s citrónovou omáčkou (4)        245,- 
150 g Kuřecí čína (1)          138,-  
150 g Zvěřinový guláš, příloha (1)        175,-  
150 g Hovězí guláš, příloha (1)         160,- 
 
   1 kg  Grilovaná kýta – hmotnost od 3–12 kg       390,-  
   1 kg  Grilovaná krůta          350,- 
   1 kg Vepřová pečeně bez kosti         600,- 
   1 kg Bavorská grilovaná žebra (10)         380,-  
   1 kg  Smažené kuřecí prsní řízečky (1,3,7)       600,-  
   1 kg Smažené vepřové řízečky z panenky (1,3,7)      660,-  
   1 kg  Kuřecí špalíčky pečené         250,-  
   1 kg Kuřecí špalíčky smažené se sezamem (1,3,7,11)      300,-  
   1 kg Kuřecí stripsy (1,3,7)         600,- 
   1 kg  Jelítka, jitrničky (100 g)         345,-  
 200 g  Ohnivé maso z vepřové panenky         180,-  
   1 kg Grilované koleno (s kostí), hořčice, křen, kozí rohy (10)     195,- 
   1 kg  Plněné žampióny masovou směsí (3)         350,-  
   1 kg  Plněné žampióny vegetariánskou směsí (3)        300,-  
 
Přílohy 
   3 ks Bramborové placičky             62,-  
200 g Brambory farmářské            45,-  
200 g Brambory gratinované (7)           55,-  
180 g Zelí kyselé slezské (1)           40,-  
500 g  Smažené cibulové kroužky (1,3)        145,-  
 



 
 
Studené mísy 
  1 kg  Sýrová mísa (7)           575,-  
  1 kg  Zabijačková mísa - vepřová roláda, sekaná, (7)         600,-  
  1 kg  Uzeninová mísa          575,- 
  1 ks  Párty jednohubky -  česnekové, s uzeným lososem, uzeninou (3,4,7)        30,-  
 
Saláty 
350 g  Salát šopský (7)            75,- 
350 g  Salát řecký (7)             75,-  
350 g Salát Coleslaw - mrkev, cibule, celer, zelí, smetana) (7,9)        40,-  
 350g Salát zelný, zelný s koprem          35,- 
  3 kg  Salát skládaný - šunka, sýr, celer, vejce, jablko, kukuřice, ananas, pórek, majonéza (3,7,9)    600,-  
  1 kg Těstovinový salát s kuřecím masem (1,3)       380,-  
  1 kg  Teplá grilovaná zelenina, dresink cuketa, lilek, kapie, žampion, č. cibule (7)     220,- 
 
Speciality z Beskydky 
Plech  Bachora (cca 10 porcí) (3)         980,-  
Plech Domácí koláč tvarohový (1,3,7)        580,- 
Plech  Domácí koláč ovocný (1,3,7)        580,- 
Plech  Domácí koláč makový (1,3,7)        600,- 
100 g  Mini Hamburgery (1,3,7,)          95,- 

 
 
Obaly 
Korýtko Vám připravíme do nevratných alobalových obalů.  
 
Velký obal              75,- 
Střední obal              60,-  
Malý obal              40,-   

 

 
 
Objednávky na domácí koláče momentálně nepřijímáme. Děkujeme za pochopení. 
 


