Ceník jídel na tábory apod. pro rok 2019
obsahuje dospělé (před lomítkem) i dětské porce (za lomítkem)
váhy masa jsou uvedeny v syrovém stavu, ostatní váhy uvádějí váhu celé porce
alergeny jsou uvedeny dle směrnice EU - seznam je ke stažení na našich stránkách

Jídla za 64,-/43,- Kč
6ks/4ks
7ks/5ks
450g/300g
450g/300g
450g/300g
450g/300g
450g/300g
200g/130g
2ks/2ks

Kynuté knedlíky s borůvkami, máslo, cukr (1,3,7)
Tvarohové knedlíky s jahodami, máslo, cukr (1,3,7)
Jablková žemlovka s rozinkami (1,3,7)
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1,3,7)
Rýžový nákyp s meruňkami (3,7)
Francouzské brambory s uzeným masem, okurka (3,7)
Zapečené šunkofleky, okurka (1,3,7)
Smažený květák, vařené brambory, tatarka (1,3,7,9,10)
Vařené vejce, čočka na kyselo, chléb, okurka (1,3,7,9)

Jídla za 74,-/50,- Kč
120g/80g
450g/300g
6ks/4ks
120g/80g
120g/80g
120g/80g
300g/200g
200g/150g
150g/100g
450g/300g
150g/100g
150g/100g
450g/300g
120g/80g

Vepřový (kuřecí) plátek na žampionech, rýže (1)
Vepřové rizoto, okurka, sýr (0)
Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, hlávkové zelí (1,3,7)
Vepřová pečeně, slezské zelí, knedlíky (1,3,7,9)
Bratislavské vepřové plecko, knedlíky/kolínka (1,3,7)
Smažený kuřecí řízek, šťouchané brambory (1,3,7)
Pečené kuřecí stehno, brambory (0)
Pečené jelítko, kyselé zelí, brambory (1)
Sekaná pečeně, hlávkové zelí, vařené brambory (1,3,7)
Špagety s boloňskou omáčkou a sýrem (1,3,7)
Smažený karbenátek, bramborová kaše (1,3,7)
Masové koule s rajskou omáčkou, těstovinová rýže (1,3,7,9)
Strapačky se zelím a uzeným masem (1,3)
Smažené rybí filé, bramborová kaše (1,3,4,7)

Jídla za 79,-/53,- Kč
100g/65g
150g/100g
150g/100g
150g/100g
150g/100g
150g/100g

Hovězí svíčková na smetaně, knedlíky (1,3,7,9,10)
Vepřový plátek, koprová omáčka, knedlíky (1,3,7,9)
Maďarský vepřový guláš, knedlíky (1,3,7,9)
Vepřové ražniči na špejli, brambory (0)
Plněný kuřecí řízek šunkou a sýrem, brambory (1,3,7)
Plněný kotlet v necu, brambory (1,3,7)

Polévky k jídlu - 8,- Kč
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Moravská bramboračka (1,3,7,9)
Rajská s těstovinami (1,3,7,9)
Gulášová polévka (1,3,9)
Zeleninová s ovesnými vločkami (1,3,7,9)
Kulajda (1,3,7,9)

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Čočková polévka (1,3,9)
Brokolicová (1,3,7,9)
Zelná s párkem (1,3,7,9)
Fazolová polévka (1,3,9)
Vývar s písmenky (1,3,9)

