Rybena Zlín
Hlavníčkovo nábřeží 7027, 760 01 Zlín

tel.: 577 436 088, mob.: 775 719 220
www.rybena-zlin.cz, email.: rybena.zlin@email.cz
objednávky telefonicky od 7°°h do 15°°h, on-line 24h

Chlebíčky uzeninové:
chlebíček apollo sýr
veka, vlašský salát, sýr eidam, vepřová šunka, sterilovaný okurek, čerstvé rajče, vařené vejce, petrželová nať
chlebíček debrecínka
veka, vlašský salát, debrecínská pečeně, sterilovaný okurek, čerstvé rajče, vařené vejce, petrželová nať
chlebíček herkules
veka, máslo, okurek, rajče, salám herkules, hlávkový salát, vařené vejce, petrželová nať
chlebíček speciál
veka, máslo, salám vysočina, debrecinka, pařížský salát, sterilovaný okurek, sýr tavený, rajče
chlebíček šunka na vlašském salátu
veka, vlašský salát, šunka, sterilovaný okurek, vařené vejce, petrželová nať
chlebíček šunka na pařížském salátu
veka, pařížský salát, šunka, sterilovaný okurek, vařené vejce, petrželová nať
chlebíček šunka sýr + máslo
veka, máslo, šunka, sýr eidam, čerstvé rajče, sterilovaný okurek, vařené vejce, petrželová nať
chlebíček vysočina
veka, bramborová pomazánka, salám vysočina, vařené vejce, sterilovaný okurek,čerstvé rajče, petrželová nať
chlebíček salámový
veka, bramborová pomazánka, salám vysočina, sýr eidam, čerstvé rajče, vařené vejce, steril.okurek, petrželová nať
chlebíček ruské vejce
veka, bramborová pomazánka, vařené vejce, šunka, čerstvé rajče, sterilovaný okurek, majonéza
chlebíček lovecký
veka, horalský krém, lovecký salám, čerstvé rajče, vařené vejce, sterilovaný okurek, uzený sýr, kapari, majonéza
chlebíček lahůdkový bok
veka, bramborová pomazánka, lahůdkový bok, vařené vejce, čerstvé rajče, sterilovaný okurek, petrželová nať
chlebíček švýcarský
veka, máslo, salám kavalír, tavený sýr, vařené vejce, sterilovaný okurek, čerstvé rajče, petrželová nať
chlebíček čorizo
veka, máslo, salám čorizo, vařené vejce, sterilovaný okurek, hlávkový salát, čerstvé rajče, petrželová nať
chlebíček moravský
veka, máslo, moravské uzené, čerstvá cibule, vařené vejce, čerstvé rajče, sterilovaný okurek , majonéza, petrželová nať
Chlebíčky slunečnicové vege:
chlebíček mozzarella rajče
slunečnicový chlebík, máslo, mozzarella, čerstvé rajče, čerstvá cubulka
chlebíček cottage s polníčkem
slunečnicový chlebík, cottage, paprika čerstvá, polníček
chlebíček řepový
slunečnicový chlebík, řepová pomazánka, cottage, lahůdková cibulka
chlebíček s vejci
slunečnicový chlebík, sýr palouček, vařené vejce
chlebíček ředkvička
slunečnicový chlebík, cottage, čerstvá ředkvička, lahůdková cibulka
chlebíček avokádový
slunečnicový chlebík, avokádová pomazánka, vařené vejce, čerstvá ředkvička, lahůdková cibulka,
Chlebíčky rybí:
chlebíček Losos pravý
veka, máslo, losos uzený plátky, vařené vejce, čerstvá cibule, hlávkový salát, citron, majonéza, petrželová nať
chlebíček lososová pěna
veka, máslo, lososová pěna, vařené vejce, hlávkový salát, losos drcený, kaviár, petrželová nať
Chlebíčky zeleninové:
chlebíček zeleninový
veka, máslo, čerstvý okurek, čerstvé rajče, sterilované kukuřičky, majonéza, čerstvá cibule, petrželová nať
chlebíček vegetarián
veka, zeleninová pomazánka, majonéza, vařené vejce, čerstvé rajče, hlavkový salát, petrželová nať
chlebíček pažitkový
veka, pažitkový krém, petrželová nať, čerstvé rajče, vařené vejce
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Chlebíčky sýrové:
chlebíček sýrový
veka, máslo, sýr eidam, sýr niva, sýr eidam uzený, čerstvé rajče, petrželová nať
chlebíček strouhaná niva
veka, česneková pomazánka, strouhaný sýr niva, čerstvé rajče, petrželová nať
chlebíček šlehaná niva
veka, šlehaná niva, čerstvé rajče, sterilovaný okurek, vařené vejce, petrželová nať
chlebíček mozzarella
veka, máslo, salám herkules, žloutková fáž, sýr mozzarella, čerstvé rajče, petrželová nať, hlávkový salát
chlebíček hermelínový
veka, hermelínový salát, sýr hermelín, čerstvé rajče, petrželová nať
Chlebíčky na vícernné vece mix:
vícezrnný chlebíček apollo sýr
vícezrnná veka, vlašský salát, sýr eidam, vepřová šunka, sterilovaný okurek, čerstvé rajče, vařené vejce, petrželová nať
vícezrnný chlebíček debrecínka
vícezrnná veka, vlašský salát, debrecínská pečeně, sterilovaný okurek, čerstvé rajče, vařené vejce, petrželová nať
vícezrnný chlebíček herkules
vícezrnná veka, máslo, okurek, rajče, salám herkules, hlávkový salát, vařené vejce, petrželová nať
vícezrnný chlebíček šunka na vlašském salátu
vícezrnná veka, vlašský salát, šunka, sterilovaný okurek, vařené vejce, petrželová nať
vícezrnný chlebíček šunka na pařížském salátu
vícezrnná veka, pařížský salát, šunka, sterilovaný okurek, vařené vejce, petrželová nať
vícezrnný chlebíček šunka sýr + máslo
vícezrnná veka, máslo, šunka, sýr eidam, čerstvé rajče, sterilovaný okurek, vařené vejce, petrželová nať
vícezrnný chlebíček salámový
vícezrnná veka, brambor.pomazánka, salám vysočina, sýr eidam, čerstvé rajče, vařené vejce, steril.okurek, petržel. nať
vícezrnný chlebíček švýcarský
vícezrnná veka, máslo, salám kavalír, tavený sýr, vařené vejce, sterilovaný okurek, čerstvé rajče, petrželová nať
vícezrnný chlebíček moravský
vícezrnná veka, máslo, moravské uzené, čerstvá cibule, vařené vejce, čerstvé rajče, steril. okurek , majonéza, petržel.nať
vícezrnný chlebíček Losos pravý
vícezrnná veka, máslo, losos uzený plátky, vařené vejce, čerstvá cibule, hlávkový salát, citron, majonéza, petrželová nať
vícezrnný chlebíček sýrový
vícezrnná veka, máslo, sýr eidam, sýr niva, sýr eidam uzený, čerstvé rajče, petrželová nať
vícezrnný chlebíček mozzarella
vícezrnná veka, máslo, salám herkules, žloutková fáž, sýr mozzarella, čerstvé rajče, petrželová nať, hlávkový salát
vícezrnný chlebíček hermelínový
vícezrnná veka, hermelínový salát, sýr hermelín, čerstvé rajče, petrželová nať
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Dále vyrábíme chlebíčky banketní u kterých je základem krájená bageta nikoli veka.
Rozdíl mezi banketním a klasickým chlebíčkem je ve velikosti, banketní je menší,
je lahodnější, lépe se jí a je vhodný jako finger food.
Obsah banketních chlebíčků je totožný s chlebíčky klasickými, stejně tak i cena.

Finger food
Jednohubky:
jednohubka s čabajkou
plátek rohlíku, hořčice, čabajka, sterilovaná paprika, majonéza, sterilovaný okurek, petrželová nať
jednohubka se sardelovým očkem
plátek rohlíku, čerstvá cibule, sardelové očko, sterilovaná paprika, majonéza, sterilovaný okurek, petrželová nať
jednohubka s kaviárem a nivou
plátek rohlíku, šlehaná niva, černý a červený kaviár, petrželová nať
jednohubka s drceným lososem
plátek rohlíku, máslo, drcený losos, vařené vejce, majonéza, petrželová nať
jednohubka se šunkou
plátek rohlíku, máslo, vepřová šunka, sterilovaný okurek, majonéza, sterilovaná paprika, petrželová nať

17,50 Kč
17,50 Kč
17,50 Kč
17,50 Kč
17,50 Kč

jednohubka s ananasem
plátek rohlíku, pomazánkové máslo, sýr eidam, ananas, petrželová nať
jednohubka s hermelínem
plátek rohlíku, hermelínový salát, sýr hermelín, petrželová nať
jednohubka se sýrem a mandarinkou
plátek rohlíku, sýr eidam, pomazánkové máslo, mandarinka, petrželová nať
jednohubka se sýrem a olivou
sýr eidam, oliva, sterilovaná paprika, petrželová nať (bez rohlíku)
jednohubka s pravým lososem
plátek rohlíku, máslo, pravý losos plátek, vařené vejce, majonéza, petrželová nať

17,50 Kč
17,50 Kč
17,50 Kč
17,50 Kč
17,50 Kč

Bagetovky:
bagetovka se sýrem
plátek bagety, česneková pomazánka, sýr eidam, hroznové víno, majoozdoba, petrželová nať
bagetovka se šunkou na česnekové pomazánce
plátek bagety, česneková pomazánka, vepřová šunka, sterilovaný okurek, majoozdoba, petrželová nať
bagetovka s hermelínem
plátek bagety, česneková pomazánka, sýr hermelín, sterilovaný okrek, majoozdoba, petrželová nať
bagetovka se šunkou na horalském krému
plátek bagety, horalský krém, vepřová šunka, sterilovaný okurek, majoozdoba, petrželová nať
bagetovka s herkulesem na horalském krému
plátek bagety, horalský krém, salám herkules, sterilovaná cibulka, majoozdoba, petrželová nať
bagetovka s broskví
plátek bagety, pomazánkové máslo, zavařená broskev, koktejlová třešínka, majoozdoba, petrželová nať
bagetovka se šunkovou pěnou
plátek bagety, pomazánkové máslo, šunková pěna, sterilovaný okurek, majoozdoba, petrželová nať
bagetovka s mozzarellou a rajčetem
plátek bagety, máslo, čerstvé rajče, mozzarella, balzamický ocet, bazalka
bagetovka proscuitto crudo
plátek bagety, máslo, sušená šunka, hroznové víno, rukola
bagetovka s kaviárem
plátek bagety, pomazánkové máslo, červený a černý kaviár, citronek, majoozdoba, petrželová nať
bagetovka s uzeným lososem
plátek bagety, máslo, uzený losos, citronek, majoozdoba, petrželová nať
Lžičky
(minimální počet pro objednání je 5 ks od jednoho druhu, 1 ks cca 20 g )
lžička se žloutkovou fáží s červeným a černým kaviárem
žloutková fáž, černý a červený kaviár, citronek, petrželka
lžička s lososovou pomazánkou s čerstvou okurkou
čerstvý salátový okurek, lososová pomazánka, petrželka, citronek
lžička se šunkovou pěnou s broskví
šlehaná šunková pěna, zavařená broskev, čerstvý okurek, mandle, petrželka
lžička s křenovou pomazánkou se šunkou
jemná pomazánka s křenem, rolka vepřové šunky, mandle, petrželka
lžička se šunkovou pěnou s moravským uzeným
rolka moravského uzeného na šunkové pěně, kápie, petrželka

24,50 Kč
24,50 Kč
24,50 Kč
24,50 Kč
24,50 Kč
24,50 Kč
24,50 Kč
24,50 Kč
24,50 Kč
24,50 Kč

28,00 Kč
28,00 Kč
25,00 Kč
23,00 Kč
24,00 Kč

Misky
(minimální počet pro objednání je 5 ks od jednoho druhu)
miska s krevetím koktejlem
loupané krevetky vařené na víně v koktejlové omáčce
miska s kuřecím koktejlem
koktejl z kuřecího masa se zeleninou

29,00 Kč
26,00 Kč

Špízy
(minimální počet pro objednání je 5 ks od jednoho druhu)
špíz tomat caprese
scherry rajčátka, sýr mozzarella, bazalka, balzamický ocet
špíz sýr s hroznovým vínem
sýr eidam, hroznové víno

29,00 Kč
28,00 Kč

Studené předkrmy:
křenová rolka
vepřová šunka, šlehačka, čerstvý křen
moravská rolka se šunkovou pěnou
moravské uzené, šunková pěna
kaviárové vejce
vařené vejce, pomazánkové máslo, kaviár černý a červený, sterilovaná kápie, petrželová nať
lahůdkové vejce
vařené vejce, vepřová šunka, majonéza, žloutková fáš, sterilovaná kápie, petrželová nať
lososové vejce
vařené vejce, lososová pěna, uzený losos plátky, sterilovaná kapie, petrželová nať
kaviárové vejce s očkem
vařené vejce, pomazánkové máslo, kaviár, sardelové očko, petrželová nať
vejce se šunkovou pěnou
vařené vejce, šunková pěna, sterilovaná kápie, petrželová nať
šunkový kornout se šunkovou pěnou
vepřová šunka, šlehaná šunková pěna, mandle, sterilovaná kápie, petrželová nať
sýrový kornoutek s ovocem
sýr eidam, sýr lučina, pomazánkové máslo, aspik, ovoce
sýrová kostka se šunkou
sýr eidam, vepřová šunka, pomazánkové máslo, sýr lučina, sterilovaná kápie, petrželová nať
Obložené mísy od 6 do 10 osob:
obložená mísa rautová salámová 10 osob 225o g
obložená mísa debrecínská 10 osob 24oo g
obložená mísa roládová 8 osob 2ooo g
obložená mísa drůbeží 6 osob 14oo g
obložená mísa šunková 10 osob 22oo g
obložená mísa nářezová 10 osob 2ooo g
obložená mísa slavnostní 8 osob 2ooo g
obložená mísa sýrová klasik 7 osob 14oo g
obložená mísa sýrová k vínu 8 osob 11oo g
obložená mísa sýrová "VIP" 8 osob 12oo g
obložená mísa švédská salámová 8 osob 19oo g
obložená mísa zabijačková 8 osob 2ooo g
obložená mísa slovenská 6 osob 14oo g
obložená mísa italská 6 osob 15oo g
obložená mísa řízková z banketních vepřových a kuřecích řízečků v trojobalu 10 osob 14oo g
obložená mísa řízková z banketních kuřecích řízečků v sezamovém semínku 10 osob 14oo g
obložená mísa řízková z banketních kuřecích řízečků v cornflakes 10 osob 14oo g
obložená mísa řízková z banketních řížečků z vepřové panenky v trojobalu 10 osob 14oo g
obložená mísa pečené krkovičky s brusinkovým dipem 10 osob 13oo g
obložená mísa jemně pečeného rostbífu 10 osob 13oo g
obložená mísa jemně pečené sekané vepřové, kuřecí, hovězí 10 osob 2ooo g
obložená mísa sterilované zeleniny 8 osob 14oo g dle aktuální nabídky
obložená mísa sterilovaných okurků 8 osob 14oo g sterilovaných okurků
obložená mísa čerstvé krájené zeleniny zelenina dle aktuální sezóní nabídky, cena dle váhy 1ooo g 464,- Kč
obložená mísa krájeného čerstvého domácího a exotického ovoce ovoce aktuální sezóní , 1ooo g 477,- Kč
Podrobný rozpiz obsahu obložených mís je rozepsán v: Rozpis surovin v obložených mísách
Obložené mísy pro 1 osobu:
obložená mísa "Karel" uzeninová s řízečkem pro jednu osobu 4oo g + pečivo
obložená mísa ÁČKO uzeninová pro jednu osobu 34o g + pečivo
obložená mísa BÉČKO roláda, sekaná, řízeček pro jednu osobu 35o g + pečivo
obložená mísa CÉČKO uzeninová s řízečkem a koláčkem pro jednu osobu 37o g + pečivo
obložená mísa DÉČKO sýrová pro jednu osobu 35o g + pečivo
Podrobný rozpiz obsahu obložených mís je rozepsán v: Rozpis surovin v obložených mísách

27,50 Kč
28,50 Kč
29,50 Kč
29,50 Kč
29,50 Kč
28,50 Kč
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27,50 Kč
28,50 Kč
28,50 Kč

1 084,00 Kč
955,00 Kč
927,00 Kč
765,00 Kč
928,00 Kč
928,00 Kč
878,00 Kč
838,00 Kč
733,00 Kč
- Kč
765,00 Kč
799,00 Kč
765,00 Kč
853,00 Kč
1 062,00 Kč
1 084,00 Kč
1 084,00 Kč
1 407,00 Kč
988,00 Kč
1 285,00 Kč
878,00 Kč
488,00 Kč
329,00 Kč
464,00 Kč
477,00 Kč

219,00 Kč
177,00 Kč
193,00 Kč
182,00 Kč
215,00 Kč

Obložené mísy pro 2 osoby:
mísa Vanesa 2 osoby 500 g
šunka, salám vysočina, sýr eidam, vařené vejce, steril. kapie, steril. okurek, hlávkový salát, pařížský salát
mísa Adriana 2 osoby 500 g
šunka, debrecínka, salám vysočina, steril. kápie, vařené vejce, steril. okurek, ryba"sardinka", sýr eidam, pařížský salát
Obložené mísy od 3 do 5 osob: označení PLV
obložená mísa PLV rautová salámová 5 osob 1125 g
obložená mísa PLV debrecínská 5 osob 1200 g
obložená mísa PLV roládová 4 osob 1000 g
obložená mísa PLV drůbeží 3 osob 700 g
obložená mísa PLV šunková 5 osob 1100 g
obložená mísa PLV nářezová 5 osob 1000 g
obložená mísa PLV slavnostní 4 osob 1000 g
obložená mísa PLV sýrová klasik 4 osob 700 g
obložená mísa PLV sýrová k vínu 4 osob 550 g
obložená mísa PLV švédská salámová 4 osob 950 g
obložená mísa PLV slovenská 3 osob 700 g
obložená mísa PLV italská 3 osob 750 g
obložená mísa PLV řízková z banketních vepřových řízečků v trojobalu 5 osob 700 g
obložená mísa PLV řízková z banketních kuřecích řízečků v trojobalu 5 osob 700 g
obložená mísa PLV řízková z banketních kuřecích řízečků v cornflakes 5 osob 700 g
obložená mísa PLV řízková z banketních řížečků z vepřové panenky v trojobalu 5 osob 700 g
obložená mísa sterilované zeleniny mix 4 osoby 700 g dle aktuální nabídky
obložená mísa sterilovaných okurků 4 osoby 700 g
Podrobný rozpiz obsahu obložených mís je rozepsán v: Rozpis surovin v obložených mísách

205,00 Kč
215,00 Kč

587,00 Kč
522,00 Kč
508,00 Kč
247,00 Kč
509,00 Kč
509,00 Kč
484,00 Kč
464,00 Kč
411,00 Kč
427,00 Kč
427,00 Kč
471,00 Kč
587,00 Kč
587,00 Kč
592,00 Kč
798,00 Kč
289,00 Kč
209,00 Kč

Aspiky malé:
debrecínka v aspiku 22o g
aspik, debrecínská pečeně, čerstvý hrášek, sterilovaná kápie, vařené vejce, francouzský salát
losos a aspiku 19o g
aspik, majonéza, vařené vejce, čerstvá cibule, petrželová nať, losos drcený
šunková rolka v aspiku 5 ks 735 g
aspik, vepřová šunka, francouzský salát, sterilovaný okurek, majonéza, sterilovaná kápie, petrželová nať
šunková pěna v aspiku xxx g
aspik, šunková pěna, vařené vejce, čerstvý hrášek, sterilovaná kápie, petrželová nať
salám v aspiku 14o g
aspik, sterilovaný okurek, vařené vejce, salám junior, bramborový salát s majonézou, sterilovaná kápie, petrželová nať
pařížský závitek v aspiku 5 ks 735 g
aspik, francouzský salát, salám junior, sterilovaný okurek, majonéza, sterilovaná paprika, petrželová nať
Aspiky velké:
aspik hřib xxx g
aspik, vepřová šunka, pařížský salát, vařené vejce, sterilovaná kapie, sterilovaný okurek
aspik hvězda xxx g
aspik, pařížský salát, vepřová šunka, vařené vejce, sterilovaná paprika
aspik věnec plněný 19oo g
aspik, pařížský salát, vepřová šunka, vařené vejce, sterilovaný okurek
aspik podkova 19oo g
aspik, pařížský salát, vepřová šunka, vařené vejce, sterilovaná kápie, sterilovaný okurek
aspik čtyřlístek 235o g
aspik, vepřová šunka, pařížský salát, sterilovaný okurek, vařené vejce, sterilovaná kápie
aspik dort šunkový 14oo g
aspik, sýr eidam, šunková pěna, vepřová šunka, olivy, sterilovaná kapie, vařené vejce
aspik hřbet šunkový (srnčí)
aspik, vepřová šunka, pařížský salát, vařené vejce, sterilovaný okurek, sterilovaná kápie
aspikové srdce 21oo g
aspik, vepřová šunka, pařížský salát, vařené vejce, sterilovaný okurek, sterilovaná kápie
aspik kapr vánoční 3ooo g
aspik, vepřová šunka, pařížský salát, sterilovaná kapie, sterilovaný okurek

45,00 Kč
45,00 Kč
192,00 Kč
43,00 Kč
43,00 Kč
181,00 Kč

545,00 Kč
577,00 Kč
555,00 Kč
555,00 Kč
692,00 Kč
499,00 Kč
499,00 Kč
572,00 Kč
549,00 Kč

Teplá jídla - na objednávku
hovězí guláš s cibulí
porce 3oo ml 1oo g masa
vepřový guláš
porce 3oo ml 1oo g masa
bramborový guláš s párkem
porce 3oo ml
smažený kuřecí klasický řízek v trojobalu 1oo g
1oo g kuřecí prsní sval, 1 ks porce 1oo g masa
smažený kuřecí řízek v sezamovém semínku 1oo g
1oo g kuřecí prsní sval, 1 ks porce 1oo g masa
smažený kuřecí řízek v cornflakes 1oo g
1oo g kuřecí prsní sval, 1 ks porce 1oo g masa
smažené banketní kuřecí řízečky v trojobalu klasik 1ooo g
cca 20 ks banketních řízečků z kuřecího prsního svalu
smažené banketní kuřecí řízečky v sezamovém semínku 1ooo g
cca 20 ks banketních řízečků z kuřecího prsního svalu
smažené banketní kuřecí řízečky v korflakes 1ooo g
cca 20 ks banketních řízečků z kuřecího prsního svalu
grilovaná kuřecí stehna 1ooo g
1ooo g cca 12 ks kuřecích stehýnek (špalíčků)
kuřecí roláda 1ooo g
1ks rolády cca 65o g
kuřecí grilovaný steak 1ooo g
kuřecí prsní sval 1ooo g (cca 5-8 ks)
kuřecí stehenní steak 1ooo g
kuřecí vykoštěné stehno (cca 5-8 ks)
smažený vepřový řízek v trojobalu klasik 1oo g
vepřová kýta, 1 ks porce 1oo g masa
smažené vepřové banketní řízečky 1ooo g
cca 20 banketních řízečků z vepřové kýty
smažené banketní řízečky z vepřové pananky v trojobalu 1ooo g
cca 20 banketních řízečků
vepřová roláda 1ooo g
1ks rolády cca 8oo g
pečené vepřové koleno bez kosti 1ooo g
vykoštěné vepřové koleno marinované
pečená vepřová krkovice v celku 1ooo g
marinovaná krkovice
smažený český kapr 1ooo g
český kapr obalovaný v trojobalu, jedna porce cca 15o/2oo g
smažené rybí filé z aljašské tresky 1ooo g
aljašská treska obalovaná v trojobalu, jedna porce cca 15o/2oo g
pečená vepřová sekaná 1ooo g (cena dle váhy)
vepřová kýta
pečená kuřecí sekaná 1ooo g (cena dle váhy)
kuřecí prsní sval
pečená hovězí sekaná 1ooo g (cena dle váhy)
hovězí krk, falešná hovězí svíčková

76,00 Kč
76,00 Kč
72,00 Kč
72,00 Kč
75,00 Kč
73,00 Kč
705,00 Kč
726,00 Kč
726,00 Kč
693,00 Kč
672,00 Kč
715,00 Kč
715,00 Kč
74,00 Kč
727,00 Kč
1 095,00 Kč
693,00 Kč
693,00 Kč
836,00 Kč
649,00 Kč
715,00 Kč
704,00 Kč
693,00 Kč
836,00 Kč

Palačinky:
lahůdková palačinka 2 ks s broskví 3oo g (balené)
palačinkové těsto, broskev, marmeláda, jahodová poleva, cukr
lahůdková palačinka 2 ks s nutelou 27o g (balené)
palačinkové těsto, nutela, čokoládová poleva, cukr
lahůdková palačinka 2 ks s čokoládou 25o g (balené)
palačinkové těsto, strouhaná čokoláda, čokoládová poleva, cukr
lahůdková palačinka 2 ks s ananasem 3oo g (balené)
palačinkové těsto, ananas, marmeláda, jahodová poleva, cukr

57,00 Kč
65,00 Kč
57,00 Kč
57,00 Kč

Puding:
vanilkový pudink 190 g
vanilkový pudink s ovocným koktejlem a jahodovým dipem
vanilkový pudink s karamelem 190 g
vanilkový pudink s ovocným koktejlem a karamel
čokoládový pudink 190 g
čokoládový pudink s ovocným koktejlem a čokoládou

29,00 Kč
29,00 Kč
29,00 Kč

Müsli kelímek:
müsli kelímek s ovocem +/- 24o g
zapékané müsli, broskev, jogurt, jahodová poleva
müsli kelímek s čokoládou +/- 24o g
zapékané müsli, čokoláda, jogurt, čokoládová poleva
müsli kelímek s vlašskými ořechy +/- 24o g
zapékané müsli, vlašské ořechy, jogurt, čokoládová poleva
müsli kelímek s marmeládou +/- 24o g
zapékané müsli, jahodová marmeláda, jogurt, jahodová poleva

38,00 Kč
38,00 Kč
38,00 Kč
38,00 Kč

Plněné pečivo balené:
Croissant:
Croissant šunkou a sýrem 16o g
Croiassant světlý, pomazánkové máslo, dušená vepřová šunka, sýr eidam, hlávkový salát, čerstvé rajče
Croissant s prosciuttem 16o g
Croiassant celozrnný, pomazánkové máslo, proscuitto crudo, rukola, čerstvé rajče
Croissant s uzeným lososem 16o g
Croiassant celozrnný, pomazánkové máslo, uzený losos, rukola, vařené vejce
Croissant s opečeným uzeným bokem 16o g
Croissant celozrnný, pomazánkové máslo, hořčice, vařené vejce, opečený uzený bok, salát
Croissant vegetarián 15o g
Croissant světlý, pomazánkové máslo, čerstvé rajče, salátový okurek, rukola, salát, čerstvá mrkev
Croissant sýrový 15o g
Croissant světlý, pomazánkové máslo, sýr eidam, sýr hermelín, plýsňový sýr,
Bagety 28 cm běžné bílé pečivo:
bageta gyros 200 g
bageta, čínské zelí, kuřecí steak gyros, čerstvá cibule, čerstvá paprika, majonéza, salát lolo biondo
bageta hermelínová 220 g
bageta, hermelínový salát, sýr hermelín, čínské zelí, vařené vejce, salát lolo biondo
bageta kuřecí 200 g
bageta, vlašský salát obyčejný, majonéza, kuřecí prsa smažená, čerstvé rajče, čínské zelí, salát lolo biondo
bageta lahůdková 200 g
bageta, lahůdkový bok, čínské zelí, čerstvé rajče, čerstvý okurek, majonéza, salát lolo biondo
bageta plněná 200 g
bageta, sýr eidam, salám vysočina, šunka, čerstvé rajče, čínské zelí, vařené vejce, majonéza, salát lolo biondo
bageta vegetarián 160 g
bageta, majonéza, sýr eidam, čerstvé rajče,sterilované kukuřice, čínské zelí, salát lolo biondo
bageta super 250 g
bageta, majonéza, sýr eidam, salám junior, vepř.šunka, čerstvé rajče, salátový okurek, salát lolo biondo, čínské zelí
bageta sýrová 200 g
bageta, sýr eidam, čerstvé rajče, okurek, majonéza, čínské zelí, salát lolo biondo
bageta šunková 200 g
bageta, šunka, máslo, čerstvé rajče, okurek, čínské zelí, salát lolo biondo
bageta vaječná 220 g
bageta, vaječný řízek, čerstvá cibule, hořčice, salám junior, sterilovaná kapie, čínské zelí, čerstvé rajče, okurek

38,00 Kč
42,00 Kč
41,00 Kč
38,00 Kč
38,00 Kč
39,00 Kč

52,00 Kč
52,00 Kč
56,00 Kč
56,00 Kč
57,00 Kč
50,00 Kč
56,00 Kč
56,00 Kč
52,00 Kč
49,00 Kč

Bulka velká:
bulka Rex 140 g
bulka, majonéza, šunka, čínské zelí, salát lolo biondo
bulka se smaženým sýrem 190 g
bulka, smažený sýr eidam, hlávkový salát, čerstvá cibule, majonéza
bulka Dita 130 g
bulka, máslo, salám herkules, čerstvé rajče, čerstvá paprika, hlávkový salát
raženka plněná 110 g
raženka, vepřová šunka, salám vysočina, majonéza, čerstvé rajče, čínské zelí, salát lolo biondo
Tukový rohlík:
špička plněná 80 g
rohlík, vepřová šunka, vlašský salát , sýr eidam
špička s vysočinou 95 g
rohlík, salám vysočina, sýr eidam, máslo
plněný rohlík 85 g
rohlík, česneková pomazánka, vepřová šunka, čerstvé rajče, čerstvý salát

47,00 Kč
58,00 Kč
47,00 Kč
47,00 Kč

41,00 Kč
41,00 Kč
41,00 Kč

Grahamové pečivo:
grahamová bulka plněná 150 g
grahamová bulka, majonéza, čerstvý okurek, čerstvé rajče, lahůdkový bok, hlávkový salát
grahamová bulka Pavla 150 g
grahamová bulka, máslo, salátový okurek, čerstvé rajče, šunka, čerstvý salát
Pletýnka:
pletýnka plněná 190 g
pletýnka, máslo, salám junior, vařené vejce, sterilovaná paprika
pletýnka Rybena 190 g
pletýnka, budapeštská pomazánka, salám junior, čínské zelí
pletýnka Jana 180 g
pletýnka, máslo, vepřová šunka, čerstvé zelí

52,00 Kč
52,00 Kč

52,00 Kč
47,00 Kč
47,00 Kč

Ostatní:
vaječný řízek balený
chléb, vejce, strouhanka, olej, zelenina, hořčice
vaječný řízek nebalený
chléb, vejce, strouhanka, olej, zelenina, hořčice

45,00 Kč
45,00 Kč

Sendviče:
sendvič s herkulesem a sýrem 150 g
sendvičový chléb, máslo, salám herkules, sýr eidam, čerstvé rajče, hlávkový salát
sendvič se šunkou a vejci 150 g
sendvičový chléb, máslo, vepřová šunka, vařené vejce, hlávkový salát
sendvič s debrecínkou a juniorem 150 g
sendvičový chléb, debrecínská pečeně, salám junior, sterilovaný okurek, máslo, hlávkový salát
Misky:
miska ruské vejce 140 g
vlašský speciál, vařené vejce, majonéza, salám junior, sterilovaný hrách, steril.okurek,steril.paprika, hlávkový salát
miska vejce na bramborovém salátě 125 g
bramborový salát, vařené vejce, majonéza, salám vysočina, sterilovaná paprika, sterilovaný okurek, hlávkový salát
miska gyros 180 g
hlávkový salát, kukuřice, čerstvá mrkev, čerstvé rajče, čínské zelí, yofresh, maso pečené kuřecí gyros

55,00 Kč
55,00 Kč
55,00 Kč

39,00 Kč
37,00 Kč
53,00 Kč

Těstovinové saláty "obědové" 45o g
těstovinový salát s kuřecí čínou 45o g
těstoviny fusilli barevné, čerstvá kápie žlutá a červená, yofresh, kuřecí prsní sval, sójová omáčka, salát lolo biondo
těstovinový salát s grilovaným lososem 45o g
těstoviny fusilli barevné, čerstvá kápie žlutá a červená, yofresh, grilovaný losos trim D, salát lolo biondo
těstovinový salát se smaženým kuřecím řízkem 45o g
těstoviny fusilli barevné, čerstvá kápie žlutá a červená, yofresh, kuřecí prsní sval, trojobal, salát lolo biondo
těstovinový salát s kuřecím medailonkem 45o g
těstoviny fusilli barevné, čerstvá kápie žlutá a červená, yofresh, kuřecí prsní sval, salát lolo biondo
těstovinový salát se smaženým hermelínem 45o g
těstoviny fusilli barevné, čerstvá kápie žlutá a červená, yofresh, smažený sýr hermelín, salát lolo biondo

111,00 Kč
111,00 Kč
111,00 Kč
111,00 Kč
111,00 Kč

Zeleninové saláty z čerstvé zeleniny 4oo g
zeleninový salát z čerstvé zeleniny s dresingem 4oo g
čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika, čerstvý hlávkový salát, čerstvý salát ledový, jemný dresing
zeleninový salát z čerstvé zeleniny se smaženým kuřecím řízkem 4oo g
čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika, čerstvý hlávkový salát, salát ledový, jemný dresing, smažený kuřecí řízek
zeleninový salát z čerstvé zeleniny s gyros masem 4oo g
čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika, čerstvý hlávkový salát, salát ledový, jemný dresing, kuřecí maso gyros
zeleninový salát z čerstvé zeleniny s hermelínem 4oo g
čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika, čerstvý hlávkový salát, salát ledový, jemný dresing, zrající sýr hermelín
zeleninový salát z čerstvé zeleniny s grilovaným lososem 4oo g
čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika, čerstvý hlávkový salát, salát ledový, jemný dresing, jemně grilovaný losos
zeleninový salát z čerstvé zeleniny s mozzarellou 4oo g
čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika, čerstvý hlávkový salát, čerstvý salát ledový, jemný dresing, sýr mozzarella
zeleninový salát z čerstvé zeleniny se šunkou 4oo g
čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika, čerstvý hlávkový salát, salát ledový, jemný dresing, dušená vepřová šunka
Míchané saláty klasické:
bramborový salát s majonézou
vařený brambor, zelenina, olej, koření, majonéza
bramborový salát s vejci
vařený brambor, zelenina, vaječný vařený bílek, olej, koření
vídeňský bramborový salát
vařený brambor, ocet, rostlinný olej, cibulka, pažitka, červená cibule, sůl, pepř,
salát feferonový sýrový
sýr eidam, paprika červená a zelená, čerstvá cibule, sterilované feferony, čerstvý hrách, koření
salát feferonový rybí
rajský protlak, červená a zelená paprika, sterilovaný okurek, feferony, sardinka, cibule, sojové bovy, hrách, koření
salát holandský
yofresh, majonéza, sýr eidam, paprika červená a zelená, sterilované feferony, hořčice, salám
salát norský krabí
krabí maso, majonéza, citron, koření
pařižský salát
majonéza, salám, sterilovaný okurek, čerstvá cibule, čerstvý hrách, koření
salát svit
majonéza, sterilované zelí, salám junior, čerstvá cibule, sůl, pepř, ocet
salát sleďový-rybí
ryby "sledě", čerstvá cibule, čerstvá mrkev, majonéza, čerstvá cibule, koření
ševcovský salát
majonéza, sterilované okurky, salám junior, čerstvá cibule, rajský protlak, koření
švýcarský salát
yofresh, majonéza, paprika, vařené vejce, sterilovaný okurek, sakám, sýr eidam
salát vejce v majonéze
majonéza, vařené vejce, sterilovaný okurek, čerstvá cibule, koření
salát žampionový
sterilované žampiony, čerstvá cibule, olej, kečup, sterilovaný okurek, sterilovaná kápie, koření
salát žampiony po indicku
sterilované žampiony, majonéza, čerstvá cibule, olej, kari, yofresh, koření

74,00 Kč
74,00 Kč
74,00 Kč
74,00 Kč
81,00 Kč
74,00 Kč
74,00 Kč

1ooo g
207,00 Kč
207,00 Kč
220,00 Kč
232,00 Kč
220,00 Kč
232,00 Kč
220,00 Kč
220,00 Kč
220,00 Kč
220,00 Kč
220,00 Kč
232,00 Kč
232,00 Kč
220,00 Kč
232,00 Kč

neapolský salát
salám, kečup, paprika červená a zelená, sterilované feferony, čerstvý česnek, koření
salát křimický s jogurtem
hlávkové zelí, čerstvá mrkev, yofresh, majonéza, hořčice, koření
salát plamenná soja
sojové kostky, kečup, červená paprika, čerstvá cibule, sterilované feferony, koření
salát hermelínový
sýr hermelín, vařené vejce, majonéza, čerstvá cibule, koření
salát sýrový se šunkou
šunka, vařená vejce, sterilované žampiony, rajský protlak, olej, hořčice, červená a zelená paprika
salát rumcajs
kabanos, majonéza, čerstvá cibule, sterilovaný okurek, červená a zelená paprika, sterilované feferony, koření
Zeleninové saláty míchané:
salát kuřecí zeleninový
kuřecí maso pečené, čerstvý okurek, čerstvé rajče, čerstvá cibule, čerstvý hrách, čerstvý pórek, olej, koření
maďarský salát
hlávkové zelí, zelí čínské, čerstvý hrách, čerstvá mrkev, kukuřice, olej, koření
salát řecký
čerstvá paprika, čerstvý okurek, čerstvé rajče, čerstvá cibule, olivy, olej, koření
salát křenové fazole
majonéza, čerstvý křen, čerstvá cibule, sterilovaná fazole, salám, koření
šopský salát
čerstvý okurek, čerstvé rajče, čerstvá paprika, čerstvá cibule, balkánský sýr, olej, koření
ovocný salát
ovoce, kyselina citronová, cukr
zelný salát s mrkví
čerstvé zelí, čerstvá mrkev, olej, koření
kukuřičný salát
čerstvá kukuřice, čerstvý hrách, sterilovaná paprika, sójové boby, olej, koření
Těstovinové saláty:

220,00 Kč
220,00 Kč
220,00 Kč
232,00 Kč
232,00 Kč
220,00 Kč

1ooo g
232,00 Kč
214,00 Kč
214,00 Kč
228,00 Kč
228,00 Kč
232,00 Kč
214,00 Kč
214,00 Kč

1ooo g

boloňský salát
těstoviny, majonéza, sterilovaná paprika, čerstvá kukuřice, salám, sýr eidam, čerstvý pórek, pažitka, koření
tortelinový salát
torteliny, yofresh, čerstvý pórek, sterilovaná paprika, čerstvá cibule, koření
Pomazánky a krémy:
budapeštský krém
tvaroh, paprika mletá, čerstvá cibule, sterilované paprikové řezy, majonéza, delikates, koření
česneková pomazánka
majonéza, hořčice, čerstvý česnek, sůl, delikates, tavený sýr, sýr eidam
horalský krém
tavený sýr, salám, čerstvá cibule, sterilovaná feferony, hořčice, majonéza, delikates, koření
lososová pěna
pomazánkové máslo, drcený losos
pažitkový krém
tvaroh, delikates, majonéza, sůl, pažitka
drožďová pomazánka
droždí, sádlo, čerstvá cibule, mléko, vejce, delikates, koření
sardinkový krém
tvaroh, sardinky, delikates, majonéza, sůl, čerstvá cibule, vejce
tuňáková pomazánka
tuňák, majonéza, margarín, sůl, čerstvá cibule, jogurt, hořčice, koření
škvarková pomazánka
škvarky vepřové, sádlo, čerstvá cibule, hořčice, sůl, čerstvý česnek
šlehaná niva
sýr niva, tvaroh, majonéza, margarín
žloutková pěna
vaječné žloutky, pomazánkové máslo, sůl, majonéza

220,00 Kč
232,00 Kč

85o g
240,00 Kč
240,00 Kč
254,00 Kč
254,00 Kč
247,00 Kč
254,00 Kč
254,00 Kč
254,00 Kč
240,00 Kč
254,00 Kč
254,00 Kč

zeleninová pomazánka vegetariánská
majonéza, čerstvá mrkev, sýr eidam, čerstvý křen, čerstvá cibule, koření
Ostatní:
majonéza-čistá
tatarská omáčka Rybena

240,00 Kč

1ooo g
228,00 Kč
272,00 Kč

Rozpis surovin v obložených mísách:
Debrecínská mísa
24oo g, 1o osob
pařížský salát, vejce, debrecínská pečeně, sýr eidam, sterilované okurky, sterilovaná kápie, petrželová
nať, černý a červený kaviár, sterilované kukuřičné paličky, salám poličan, pomazánkové máslo,
hlávkový salát, pikantní roštěná, čerstvé rajče, salátový okurek
Švédská mísa
19oo g, 8 osob
pařížský salát, šunka, salám junior, sýr eidam, vařené vejce, sterilované okurky, petrželová nať,
sterilované kukuřičné paličky, moravské uzené, salám poličan, hlávkový salát, lahůdková vejce,
čerstvá kápie
Nářezová mísa
2ooo g, 1o osob
moravské uzené, salám poličan, sterilované kukuřičné paličky, kápie sterilovaná, černé olivy,
lahůdkový bok, vepřová šunka, gombasecká klobása, uzený sýr eidam, vepřová roláda, petrželová nať,
čerstvé rajče, salátový okurek, hlávkový salát
Zabíjačková mísa
2ooo g, 8 osob
lahůdkový bok, vepřová tlačenka, ovar, jitrnice, čerstvý křen, ředitelské škvarky, sterilované
feferony, hořčice plnotučná, hlávkový salát, salát lolo biondo, čerstvé rajče, čerstvá cibule,
salátový okurek, petrželová nať
(suroviny mohou být nahrazeny jinými v rámci zabíjačky v závislosti na sezóní nabídce surovin )
Italská mísa
15oo g, 6 osob
salám poličan, italský salám čorizo, sušená šunka Danielle, salám kavalír, čabajská klobása, čerstvév rajče,
lososové vejce, salát hlávkový, sýr mozzarella, černé a zelené olivy, petrželová nať
Šunková mísa
22oo g, 10 osob
pařížský salát, vepřová šunka, drůbeží šunka, vejce se šunkovou pěnou, sterilovaná kápie,
sterilovaný okurek, petrželová nať, sardelová očka, sýr eidam, salám poličan, hlávkový salát,
čerstvé rajče, salátový okurek, vařené vejce
Sýrová mísa klasik
14oo g, 7 osob
sýr eidam, tavený sýr, sýr niva, sýr hermelín, vejce se šlehanou nivou, sterilovaná kápie, petrželová nať,
uzený sýr, hlávkový salát, sterilované kukuřičné paličky, salátový okurek, čerstvé rajče
Sýrová mísa k vinu
11oo g, 8 osob
sýr eidam, sýr niva, sýr hermelín, petrželová nať, hroznové víno
uzený sýr, hlávkový salát, salátový okurek, čerstvé rajče

Rautová mísa salámová
225o g, 1o osob
salám kavalír, čorizo salám, moravské uzené, černé olivy, čabajská klobása, vepřová šunka, uzený sýr,
hlávkový salát, salátový okurek, petrželová nať, čerstvé rajče, čerstvá kápie, sterilované kukuřičné
paličky, zelené olivy
Roládová mísa
2ooo g, 8 osob
vlašský salát speciál, kuřecí roláda, vepřová roláda, sekaná roláda, hlávkový salát, čerstvé rajče,
petrželová nať, sterilovaný okurek, sterilované beraní rohy
Mísa jemně pečené sekané vepřové (vepř. kýta), kuřecí (kuř. prsní sval), hovězí (hovězí krk, faleš.svíčková)
2ooo g 10 osob
pečená vepřová sekaná, pečená kuřecí sekaná, pečená hovězí sekaná, sterilovaný okurek, hlávkový salát
salát lolo biondo, čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika kápie, petrželka
Řízková mísa z banketních řízečků vepřových a kuřecích v trojobalu
14oo g, 10 osob
smažené kuřecí banketní řízečky (kuřecí prsní sval), smažené vepřové banketní řízečky (vepřová kýta), hlávkový salát,
salát lolo biondo, čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika kápie, petrželka
Slavnostní mísa
2ooo g, 8 osob
pařížský salát, vepřová šunka, vejce-lososová pěna, černý kaviár, drcený losos, sterilovaná kápie,
sterilovaný okurek, petrželová nať, uzený sýr eidam, debrecínská pečeně, salám poličan,
šunková pěna, čerstvé rajče, hlávkový salát
Slovenská mísa
14oo g, 6 osob
dunajská klobáska, uzený sýr eidam, korbáčiky, salám vysočina, salám paprikáš, lahůdkový bok,
čerstvé rajče, hlávkový salát, vařené vejce, petrželová nať, salát lolo biondo, salátový okurek
Drůbeží mísa
14oo g, 6 osob
drůbeží šunka, sýr eidam, sterilovaná kápie, salátový okurek, petrželová nať, vařené vejce,
pařížský salát, salám poličan, hlávkový salát
Zeleninová mísa
dle sezóní nabídky čerstvé zeleniny a váhy, 1ooo g 369,- Kč
hlávkový salát, čerstvá ředkvička, mrkev karotka, čerstvá kápie, čerstvé rajče, salátový okurek,
sterilované fazole, sterilované žampiony,zelené olivy, černé olivy, čerstvá ředkev, petrželová
nať, sterilované kukuřičné paličky
Sterilovaná mísa
14oo g, 8 osob
sterilované kukuřičné klasy, sterilovaný okurek, sterilovaný česnek, sterilovaná cibulka, feferonka, olivy, chřest……..
(obsah sterilované mísy se může lišit od popsaného obsahu z důvodů aktuální nabídky sterilované zeleniny)
Řízková mísa banketních řízečků kuřecích v sezamovém semínku
14oo g, 1o osob
smažené kuřecí banketní řízečky (kuřecí prsní sval), hlávkový salát, sezamové semínko,
salát lolo biondo, čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika kápie
Řízková mísa banketních řízečků kuřecích v cornflakes
14oo g, 1o osob
smažené kuřecí banketní řízečky (kuřecí prsní sval), hlávkový salát, cornflakes,
salát lolo biondo, čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika kápie

Ovocná mísa
dle sezóní nabídky čerstvého ovoce a váhy, 1ooo g 379,- Kč
banány, pomeranče, mandarinky, kiwi, ananas, broskve, meruňky, jablka, jahody, nektarinky, hroznové víno
(obsah ovocné mísy se může lišit od popsaného obsahu z důvodů aktuální sezóní nabídky čerstvého ovoce)
Řízková mísa banketních řízečků z vepřové panenky v trojobalu
14oo g, 1o osob
smažené vepřové banketní řízečky (vepřová pananka), hlávkový salát,
salát lolo biondo, čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika kápie
Mísa sterilovaných okurků
14oo g
sterilované okurky krájené, zeleninová ozdoba
Mísa jemně pečeného rostbífu
13oo g, 1o osob
jemně kořeněný hovězí rostbíf do růžovapečený krájený,
salát lolo biondo, čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika kápie
Mísa pečené krkovičky s brusinkovým dipem
13oo g, 10 osob
pečená krkovice krájená, koření, hlávkový salát, brusinkový dip,
salát lolo biondo, čerstvé rajče, čerstvý okurek, čerstvá paprika kápie
Obložená mísa pro jednu osobu "Karel" (4oo g)
salám poličan, italský salám čorizo, sušená šunka Danielle, kässe salám, čabajská klobása, čerstvév rajče,
lososové vejce, salát hlávkový, sýr mozzarella, černé a zelené olivy, petrželová nať
Obložená mísa pro jednu osobu ÁČKO (34o g)
pařížský salát, vepřová šunka, vařené vejce, debrecínská pečeně, salám poličan, uzený sýr, hlávkový salát,
čerstvá kápie žlutá a červená, sterilovaný okurek, čerstvý salátový okurek, čerstvé rajče, petrželka
Obložená mísa pro jednu osobu BÉČKO (35o g)
smažený banketní řízeček kuřecí v trojobalu 2 kusy, kuřecí roláda plněná 2 kusy, vepřová sekaná 2 kusy, petrželka,
hlávkový salát, sterilovaný okurek, čerstvá kápie červená a žlutá, čerstvé rajče, čerstvý salátový okurek, hořčice
Obložená mísa pro jednu osobu CÉČKO (37o g)
čabajská klobáska, vepřová šunka, uzený sýr, moravské uzené, kässe salám, čorizo salám, černé olivy, zelené olivy,
čerstvá kápie červená a žlutá, hlávkový salát, petrželka, smažený banketní řízeček kuřecí v trojobalu,
čertsvý salátový okurek, svatební koláček, 1/2 banketky, 1/4 krajíc chléb
Obložená mísa pro jednu osobu DÉČKO (35o g)
sýr eidam, tavený sýr, sýr niva, sýr hermelín, vejce se šlehanou nivou, sterilovaná kápie, petrželová nať,
uzený sýr, hlávkový salát, sterilované kukuřičné paličky, salátový okurek, čerstvé rajče
Obložená mísa pro dvě osoby Vanesa (xxx g)

Obložená mísa pro dvě osoby Adriana (xxx g)

Veškeré objednané výrobky expedujeme v papírových krabicích/kartonech,
za které účtujeme od 20,- Kč do 37,- Kč dle velikosti objednávky.
Veškeré výrobky v běžném množství objednávejte nejpozději 2-3 dny předem.
Výdejní místo pro objednávky se nachází na adrese Hlavničkovo nábřeží 7027, 760 01 Zlín,
kde jsou k dyspozici i parkovací stání. Otevírací doba mimo svátky je v pracovní dny Po-Pá od 7°°h do 15°°h
v Sobotu od 7°°h do 10°°h, Neděle je provoz uzavřen.
Při požadavku doručení objednaného zboží účtujeme dopravu v závislosti na vzdálenost od 85,- Kč
Veškeré výrobky nebalené spotřebujte ihned, nejpozději však do 24 hodin. Výrobky balené spotřebujte do data uvedeném na obalu,
po rozbalení ihned spotřebujte. Veškeré výrobky studené a teplé kuchyně skladujte při teplotě od 4°C do 6°C.
Rybena Zlín, výrobna se sídlem Hlavníčkovo nábřeží 7027, 760 01 Zlín,Feinkost Zlín s.r.o., IČO:29247284, DIČ:CZ29247284
Tel.: 577 436 088, Mob.: 775 719 220, www.rybena-zlin.cz, e-mail: rybena.zlin@email.cz
Ceny jsou uvedeny včetně DPH

