
39,-/ks
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Salámový
salám Vysočina, sýr Eidam, 
steril. okurka, čerstvá nať 
na domácím pařížském 
salátu, bílé pečivo

A: 1, 3, 7

    Šunka, sýr
šunka, sýr Eidam, steril.
okurka, ředkvička, čer-
stvá nať na domácím 
pařížském salátu, bílé 
pečivo

 A: 1, 3, 7

Šunkový
šunka, vejce, steril.okurka, 
ředkvička, čerstvá nať na 
domácím pařížském salátu, 
bílé pečivo

A: 1, 3, 7

Sýrový
sýr Eidam, Gouda 
a Hermelín, steril.
okurka, čerstvé rajče, 
čerstvá nať na poma-
zánkovém másle, bílé 
pečivo

A: 1, 3, 7

Nabídka chlebíčků

Objednávky lze dělat pouze 
písemně a nejpozději 2 dny před 
oslavou. Minimální počet kusů 
od jednoho druhu chlebíčku je 5.



Mísa se šunkou a sýrem
Vepřová šunka nejvyšší jakosti, 
vepřová šunka od kosti, sýr Eidam 
30%,  kuřecí šunka nejvyšší jakosti, 
sýr Ementál, sýr Hermelín, salátová 
okurka, paprika červená, kadeřavý 
salát Lollo rosso

A: 7

Malá mísa (1250g) 

Velká mísa (2000g)

869,-
1299,-

Mísa uzeninová se sýry
Vepřová šunka nejvyšší jakosti, 
Moravská uzená krkovice, sýr Eidam 
30%, sýr Ementál, sýr Hermelín, 
okurka sterilovaná, salám Vysočina, 
Anglická slanina, salám Paprikáš, 
paprika červená, kadeřavý salát 
Lollo rosso, paprika maďarská

A: 7

Malá mísa (1250g)

Velká mísa (2000g)

869,-
1299,-

Šunková mísa
Sedlácká šunka, kuřecí šunka nejvyšší 
jakosti, vepřová šunka nejvyšší jakosti, 
vepřová šunka od kosti, okurka salá-
tová, paprika červená, kadeřavý salát 
Lollo rosso

A: neobsahuje

Malá mísa (1250g)

Velká mísa (2000g)

869,-
1299,-

Obložené mísy



Sýrová mísa
Sýr Eidam 30%, sýr Eidam uzený 
45%, sýr Císařská niva, sýr 
Hermelín, sýr Blaťácké zlato, sýr 
Ementál, sýr mini Mozzarella, 
hroznové víno, kadeřavý salát 
Lollo rosso, čerstvá rukola, pa-
prika maďarská

A: 7

Malá mísa (1250g)

Velká mísa (2000g)

779,-
1009,-

Uzeninová mísa
Vepřová šunka nejvyšší jakos-
ti, Moravská uzená krkovice, 
salám Vysočina, Debrecín-
ská pečeně, salám Paprikáš, 
Anglická slanina, okurka 
sterilovaná, paprika červená, 
kadeřavý salát Lollo rosso

A: neobsahuje

Malá mísa (1250g)

Velká mísa (2000g)

869,-
1299,-

Banketní teplé řízky 
kuřecí

Kuřecí prsa, mouka, vejce, strou-
hanka, citron

Banketní teplé řízky 
vepřové
Vepřová kotleta, mouka, vejce, 
strouhanka, citron

A: 1, 3

Malá mísa (1000g)

Velká mísa (2000g)

820,-
1640,-



Teplá pikantní žebírka

6ks (900g)

12ks (1800g) 

350,-
700,-

Zeleninová mísa
1x salátová okurka, 2x paprika, 
250g cherry rajčátka, 3x mrkev, 
salátové listy

299,-

Malá ovocná mísa
2ks jablka, 2ks pomeranč,
1kg hroznů

Velká ovocná mísa
2ks jablka, 2ks pomeranč, 
1kg hroznů, 1ks ananas, 
1ks hruška

299,-

399,-

Ke všem mísám (vyjma ovocné a zeleninové) je účtováno pečivo - malá mísa 49kč, velká mísa 2x49kč

Seznam alergenů:
1. Obiloviny obsahující lepek
2. Korýši a výrobky z nic
3. Vejce a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Arašídy a výrobky z nich
6. Sójové boby a výrobky 
z nich
7. Mléko a výrobky z něj

8. Skořápkové plody 
9. Celer a výrobky z něj
10. Hořčice a výrobky z n
11. Sezamová semena a 
výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany
13. Vlčí bob (LUPINA) a 
výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky z nich


