Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o.
Střední 59, Brno 602 00
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001 : 2001
ČSN EN ISO 14001 : 2005

NABÍDKA VÝROBKŮ STUDENÉ A TEPLÉ KUCHYNĚ školní rok 2016/2017
Obložené mísy
Obložená mísa velká MIX 1,5 kg
cena 422,- Kč
( šunka, debrec.pečeně, trvanlivé salámy min. 2druhy, sýr eidam, hermelín, uzený sýr, zelenina, vejce, vl.salát)
Obložená mísa sýrová velká 1,5 kg + dekorace
cena 439,- Kč
( 5 druhů sýrů, zdobené zeleninou, hrozny a olivami)
Uzeninová obložená mísa 1,5 kg
cena 396,- Kč
( minimálně 5 druhů uzenin – šunka výběrová, debrec.pečeně, angl.slanina, herkules, poličan, moravské uzené
…dekorované zeleninou – sterilované okurky, cibulky, kapie, kukuřičky, salát, petržel kadeřavá)
Ovocná mísa míchaná 1,5 kg
cena 196,- Kč
Zeleninová mísa 1,5 kg
cena 146,- Kč

Obložené chlebíčky
Šunkové Speciál
Šunkové
Debrecínkové
S trvanlivým salámem
Chlebíčky Herkules
S anglickou slaninou
Sýrové MIX
Minichlebíčky - různé druhy, dle výše uvedené

15,- Kč
14,- Kč
14,- Kč
14,- Kč
14,- Kč
14,- Kč
15,- Kč
8,- Kč

Rautové předkrmové výrobky

ks - 25 - 39,- Kč dle druhu

Rajčátko plněné Waldorfským salátem
Ananasový prstýnek plněný sýrem a mandarinkou
Šunková rolka s banánem a sardelovou pastou
Plněné rajčátko šunkovou pěnou
Vejce s kaviárem
Šunkový kornoutek plněný jemnou pažitkovou pěnou
Hermelínové variace
Tatarský biftek – namíchaná směs
1 kg 599,- Kč
(hořčice, žloutek, cibulka, ml.paprika, tabasco, kečup, sůl, pepř. Topinky s česnekem 20 ks - zdarma)

Teplé pokrmy + doplňky
Hovězí guláš - maso v syrovém stavu 1 porce - 100g /150g
55,- Kč / 67,- Kč / porce
Zvěřinový guláš 1 porce – 100g / 150g – jelen sika
69,- / 79,- Kč / porce
Vepřové řízečky z panenské svíčkové 80g - rautové
ks / 32,90 Kč
Kuřecí řízečky - rautové á 80g (na osobu se počítají 2ks)
ks / 30,90 Kč
Kuřecí roláda s barevnou mozaikou (lze podat zatepla i na studeno)
kg / 199,- Kč
Pečená kuřecí stehna 200g
79,- Kč / kg
Grilovaná kuřecí stehnýnka – paličky
92,- / kg
Přílohy k pokrmům – bramboráčky, dušená rýže, vařené nebo opečené brambory, houskové knedlíky, pečivo, atd.,, dle přání
Bramborový salát
64,- Kč / kg
Bramborový salát s majonézou
69,- Kč / kg
Těstovinový salát s kuř.masem, zeleninou a jogurtovým dresinkem
137,- / kg
Šopský salát, Řecký salát s olivami
115,- / 129,- / kg
Banketní pečivo – různé druhy a tvary
3,- – 4,50 Kč / ks
Pomazánky – křenová, česneková, šunková pěna

109 - 119,- Kč / kg

Obaly

22,- Kč
29,- Kč
25,- Kč
35,- Kč

dortová, chlebíčková krabice
velká krabice (velikost jako na kuřata)
půlená krabice
jednorázová hliníková mísa

Bc. Marie Poulíková - vedoucí oboru služeb
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