
SERVIS
Párty

Objednejte si předem
pokrmy na Vaši akci

FINGER FOOD
Minimální objednávka 20 ks/druh 3 dny předem

Vepřový, kuřecí miniřízeček
Kuřecí spicystrips 
Bagetka se šunkovou pěnou
Bagetka s tuňákem a vejcem
Bagetka s tvarůžkovým tatarákem
Bagetka s paštikou z řeznictví Baltaci
Chleba se škvarkovou pomazánkou

PŘÍLOHY
Minimální objednávka 20 porcí/položka 2 dny předem

250 g Dušené zelí bílé

Kuřecí stehenní steak
Kuřecí prsní steak
Kuřecí špalíčky BBQ
Losos
Hermelín
Haloumi

POLÉVKY
Minimální objednávka 5 litrů/položka 3 dny předem

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
Kyselice
Gulášová polévka

OBLOŽENÉ CHLEBÍČKY
Minimální objednávka 20 ks/druh 2 dny předem

Chlebíček se šunkou
Chlebíček duo
Lechotský chlebíček
Chlebíček s ruským vejcem
Chlebíček s uzeným sýrem
Chlebíček trio - syrový
Turistický chlebíček
Rajčatový chlebíček
Chlebíček s Herkulesem
Česnekový chlebíček
Debrecínský chlebíček

HLAVNÍ POKRMY
Minimální objednávka 20 porcí/položka 2 dny předem

150 g Smažený vepřový řízek
150 g Smažený kuřecí řízek
150 g Hovězí guláš
150 g Vepřový guláš
150 g Svíčková na smetaně
150 g Hovězí líčka na víně
150 g Hovězí roštěná na slanině
150 g Vepřové výpečky
200 g Španělský ptáček 
300 g Pečené kachní stehno 

OBLOŽENÉ MÍSY
Minimální velikost mísy 1kg/položka 3 dny předem

Šunková mísa
Uzeninová mísa
MIX mísa (šunky, salámy, sýry)
Sýrová mísa
Labužnická mísa (šunky, salámy, sýry, zelenina,
pařížský salát)
Uzenářská mísa (špek, klobásy, uzená masa)
Zabijačková mísa
Marinovaná řepa s kozím sýrem, oříšky a rukolou
Filírované ovoce
Prezidentský gothaj s octem a cibulí

SALÁTY
Minimální objednávka 1 kg/druh 2 dny předem

Šopský salát
Caesar salát
Listový salát s kozím sýrem a parmskou šunkou
Řecký salát
Míchaný zeleninový salát
Zelný salát
Coleslaw
CAPRESE – rajčata s mozzarellou
Bramborový salát s majonézou
Vídeňský bramborový salát
Pařížský salát

250 g Dušené zelí červené
250 g Dušené kysané zelí
3 ks Knedlík houskový (minimálně 4,5 porce)
3 ks Knedlík bramborový (minimálně 3 porce)
3 ks Knedlík karlovarský (minimálně 2,5 porce)
250 g Pečené brambory 
250 g Vařené brambory 
250 g Dušená rýže 

GRIL
Minimální objednávka 3 kg/položka 3 dny předem
Pokrmy nemarinujeme a připravíme pro finální grilování

Vepřová krkovice
Vepřová panenka
Vepřová žebírka (pečeně s kostí)
Vepřová žebra speciál
Vepřová kotleta
Hovězí svíčková - beefsteak
Hovězí diamond steak
Stařené prémiové hovězí plemene charolais
1,2 kg Fiorentina steak „roštěnec a svíčková
s kostí“ 
0,7 kg Tomahawk steak „roštěnec s kostí“ 
200 g Filet steak „svíčková“ 
300 g Rib eye steak „vysoký roštěnec“ 
250 g Hanger steak „veverka“ 
300 g Flank steak „pupek“ 

PEČÍNKY
Minimální objednávka uvedena u každé položky,
objednávka minimálně 2 dny předem

Pečená vepřová kýta cca 12 kg (minimálně 1 ks)
Pečená vepřová krkovice (minimálně 3 ks)
Pečená uzená plec s kostí (minimálně 2 ks)
Husarská roláda (minimálně 3 ks)
Vepřová sekaná pečeně (minimálně 3 ks)
Grilované marinované koleno (minimálně 5 ks)
Pečená marinovaná hovězí žebra (minimálně
6 kg)
Roastbeef (minimálně 3 kg)
Pečená kachna (minimálně 4 ks)
Pečené kuře (minimálně 10 ks)


