
cena s DPH cena s DPH

00,841g0001 tálas ýksšalV bulky a bagety

Ď
Bulka hamburger 150g 34,20

řížský salát 1000g 150,50 Výrobky fy Makovec a.s.
vážené pomazánky Výroba masa a uzenin Lešany

Maso - uzeniny   Burian
Topinková pomazánka 1000g 227,70 párky balené v OA

03,111gk ykráp ékneT08,571g0001 aknázamop ávokravkŠ
Bůč č 09,731gk yk

antní sýrová pomazánka 1000g 226,40 klobásy balené v OA

ů
Budapešťský krém 1000g 170,80 kabanos
Těšetická pomazánka 1000g čejný toč 09,731gk ýne
Labužnická pomazánka 1000g 05,051ynašeL sonabaK06,632

ánakesytálas énežáv
Sekaná kg 150,50
Sekaná s panenkou kg 169,50

salámy , šunky
č 00,761gk tálas ývok Č 03,601gk málas ýkse

04,951gk íntradnats - aknuš iniM02,441gk tálas
řová šunka - standartní kg 158,10

ň 02,441gk málas ývoknuŠ08,312 merýs mývo

čeňe kg 194,80
řský salát kg 167,00 uzené maso

01,691gk itsok zeb kob ýnezU02,441gk

Ď 05,051gk tálas ýkslebá sádlo a škvarky
řené 500 g 59,50

ř 09,57g005 ykravkŠ07,641gk tálas ýksží
vážené pomazánky od 2kg výše 05,04g052 ykravkŠ

vepřové speciality
č 07,141gk akne

trvanlivé salámy
ůč 08,491gk málas ýksleS02,522gk aknázamop ávok

č 07,802gk ani
ů

ťský krém kg 167,00
Těšetická pomazánka kg 148,00
Labužnická pomazánka kg 232,80   CENY PŘEKUPOVANÉHO ZBOŽÍ SE MŮŽOU 

speciality   V PRŮBĚHU PLATNOSTI CENÍKU MĚNIT

čka v aspiku 155 g 27,10
řenky 120 g 28,70

Rybí oč 07,82g 031 ak

čky v aspiku 180g 30,40
speciality vážené 

č 01,011g005 ak
č 01,512g0001 ak
če v aspiku 300g 31,60

Zavináče v nálevu 1000g 170,80

03,86kítrod ývokipsA
čná tlač 08,231gk akne

čí hř 06,131 teb
čí hřbet s vlašským salátem 129,00

    - ZMĚNA

           aspikové speciality



               OBLOŽENÉ TALÍŘE
      č.výr.     cena s DPH

300 150g debrecínská pečeně, vejce, obloha 65,80

301 100g debrecínská pečeně, vejce, obloha 49,30

302 150g šunka, 50g vlašský salát, vejce, obloha 62,00

303 130g debrecínská pečeně, vejce, obloha 59,50

304 100g debrecínská pečeně, 70g hodonínský salám, vejce, obloha 69,60

305 70g debrecínská pečeně, 70g hodonínský salám, vejce, obloha 59,50

306 50g debrecínská pečeně, 50g polosuchý salám, 50g hodonínský salám, vejce, obloha 58,20

307 50g debrecínská pečeně, 50g polosuchý salám, 50g šunka, 30g sýr, vejce, obloha 63,30

308 50g debr. pečeně,100g polos.sal.,100g hodon..salám,20g sýr,100g vlašský salát,vejce, obloha 98,70

309 100g šunka, 100g polosuchý salám, 20g sýr, vejce, obloha 74,60

310 100g hodonínský salám, 100g polosuchý salám, 20g sýr, vejce, obloha 69,60

311 100g hodonínský salám, 50g polosuchý salám, 100g debrecínská pečeně, 30g sýr, vejce, obloha 94,90

312 100g šunka, 60g hodonínský salám, 40g polosuchý salám, vejce, obloha 68,30

313 50g šunka, 50g polosuchý salám, 20g sýr, 50g vlašský salát, vejce, obloha 50,60

314 50g debr. pečeně, 80g polosuchý sal., 50g šunka, 20g sýr, 100g vlašský salát, vejce, obloha 78,40

315 50g hodonínský salám, 50g polosuchý salám, 20g sýr, vejce, obloha 46,80

316 100g vlašský salát, vejce, majonézový přeliv, 20g hodonínský salám, obloha 46,80

317 60g sýr cihla,100g sýr Niva,50g hermelín,vejce,obloha 82,20

                              OBLOŽENÉ MÍSY
      č.výr.     cena s DPH

350 600g vlašský salát,100g polos.sal.,100g debr.pečeně,300g hod..sal.,100g šunka,vejce,obloha 278,30

351 400g vlašský salát,70g polos.sal.,150g debr.pečeně,170g hod.sal.,100g šunka,vejce,obloha 232,80

352 300g vlašský salát,50g polos.sal.,100g debr.pečeně,170g hod.sal., vejce,obloha 188,50

353 700g vlašský salát,120g polos.sal.,250g debr.pečeně,340g hod.sal.,100g šunka,vejce,obloha 377,00

354 700g topink.pomaz.,150g polos.sal.,200g debr.pečeně,300g hod.sal.,100g šunka,vejce,obloha 401,00

355 1200g topink.pomaz.,400g polos.sal.,300g debr.pečeně,500g hod.sal.,300g šunka,vejce,obloha 737,50

356 700g vlašský salát,150g polos.sal.,200g debr.pečeně,250g hod.sal.,100g šunka,vejce,obloha 364,30

357 300g topink.pomaz.,50g polos.sal.,100g debr.pečeně,170g hod.sal., vejce,obloha 208,70

358 800g vlašský salát,150g polos.sal.,300g debr.peč.,150g hod.sal.,200g šunka,100g sýr,vejce,obloha 444,00

359 1200g vlašský salát,400g polos.sal.,300g debr.pečeně,500g hod.sal.,300g šunka,vejce,obloha 651,50

360 100g polosuchý salám,80g hodonínský salám,80g uz.krkovice,100g uzený bok,50g sýr,obloha 145,50

361 600g vlašský salát,100g polos.sal.,100g debr.peč.,300g hod.sal.,100g šunka,100g sýr,vejce,obloha 302,30

362 300g vlašský salát,50g polos.sal.,100g debr.pečeně,170g hod.sal.,80g sýr, vejce,obloha 207,50

363 180g polos. salám,150g hodonínský salám,150g debr.peč.,150g uz.bok,150g uz.krkovice,150g sýr,obloha 292,20

364 500g vlašský salát,vejce,majonézový přeliv,100g polos.salám,100g hod.salám,obloha 237,80

365 350g sýr cihla,400g sýr Niva,300g hermelín,vejce,obloha 498,40

366 175g sýr cihla,200g sýr Niva,150g hermelín,vejce,obloha 251,70

367 200g šunka,250g debr.peč.,150g vysočina,100g sýr cihla,150g sýr Niva,150g hermelín,obloha 363,10

368 250g šunka,250g debr.peč.,250g vysočina,300g uz.krkovice,100g sýr cihla,200g sýr Niva,200g hermelín,obloha 561,70

369 150g polos.salám.,250g debr.pečeně,150g hod.sal.,200g šunka,100g vysočina,100g sýr,vejce,obloha 347,90

                                                    Ceny obložených mís jsou včetně nevratného podnosu.

                                                    Dále si můžete objednat nestandartní mísy a talíře dle Vašeho výběru.

                                                                                                                           (cena dle Vámi vybraných surovin)
    cena s DPH

2,90

                                                                                                                         Raženka cereální 60g 5,60

                                                                                                                         Pletýnka 100g 10,40

                                                                                                                         Bageta světlá 100g 11,90

                                                                                                       PEČIVO:     Raženka 43g


