
 

Ceník jídel  na tábory apod. pro rok 2023 
obsahuje dospělé (před lomítkem) i dětské porce (za lomítkem) 

Platné od 1.12.2022 

 
 

Pokud pořádáte jakoukoliv akci, ať jednorázovou, nebo i vícedenní, kde potřebujete zajistit obědy 

nebo večeře pro větší počet osob, nabízíme Vám 2 možností: 

1. Vyberte si jídla z našeho denního menu (na výběr je každý pracovní den 1 polévka, 3 druhy 

teplých jídel, velký a malý salát). Denní menu je k dispozici 14 dní předem a zašleme Vám jej 

na vyžádání. Můžete nakombinovat různá jídla v jakémkoliv počtu. Jídla můžeme zabalit do 

jednorázových obalů (+5,- Kč), případně do gastronádob (pouze u většího počtu). 

2.  Vyberte si z nabídky níže a my pro Vás vybrané pokrmy uvaříme. Předpokladem je že si 

objednáte alespoň 20 porci z jednoho druhu jídla, v opačném případě využijte první možnost.  

 

Jídla za 99,-/71,- Kč 

450g/300g  Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1,3,7) 

450g/300g   Francouzské brambory s uzeným masem, okurka (3,7)  

200g/130g  Smažený květák, vařené brambory, tatarka (1,3,7,9,10) 

2ks/2ks  Vařené vejce, čočka, chléb (1,3) 

 

Jídla za 109,-/78,- Kč 

6ks/4ks    Kynuté knedlíky s borůvkami, máslo, cukr (1,3,7) 

7ks/5ks   Tvarohové knedlíky s jahodami, máslo, cukr (1,3,7) 

120g/80g  Přírodní plátek (vepřový, kuřecí), dušená rýže (1)  

450g/300g  Vepřové rizoto, okurka, sýr (0)  

120g/80g  Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše (1,3,7) 

350g (nelze dětské) Pečené kuřecí stehno s máslem a kmínem, bramborová kaše (0)  

150g/100g  Sekaná pečeně, hlávkové zelí, vařené brambory (1,3,7) 

450g/300g  Špagety s boloňskou omáčkou a sýrem (1,3,7) 

150g/100g  Masové koule s rajskou omáčkou, těstovinová rýže (1,3,7,9) 

450g/300g    Lasagne s boloňskou omáčkou a sýrem (1,3,7) 

 

Jídla za 119,-/85,- Kč 

130g/87g  Vepřová svíčková na smetaně, knedlíky (1,3,7,9,10) 

130g/87g  Segedínský vepřový plátek, knedlíky (1,3,7,9) 

150g/100g   Vepřové ražniči na špejli, brambory (0) 

150g/100g  Plněný kuřecí řízek šunkou a sýrem, brambory (1,3,7) 

150g/100g  Smažené rybí filé, bramborová kaše, kompot (1,3,4,7) 

 

Polévky k jídlu   - 19,- Kč (nelze samostatně) 

0,25 Moravská bramboračka (1,3,7,9)   0,25 Čočková polévka (1,3,9) 

0,25 Rajská s těstovinou (1,3,7,9)    0,25 Brokolicová (1,3,7,9) 

0,25 Gulášová polévka (1,3,9)    0,25 Květáková (1,3,7,9) 

0,25 Zeleninová s ovesnými vločkami (1,3,7,9)  0,25 Kulajda (1,3,7,9) 

0,25 Vývar s kapáním nebo s těstovinou (1,3,9) 

 

- uvedené váhy označuji váhu masa v syrovém stavu, případně váhu celého jídla 

- v závorkach jsou uvedeny alergeny dle směrnice EU   

- pokud potřebujete speciální úpravu jídla (bez lepku, bez laktozy), dejte nám vědět dopředu 


