NABÍDKA ROZVÁŽKOVÉ SLUŽBY
OPTA 13.3 - 15.3.2020

STUDENÁ KUCHYNĚ
HLAVNÍ JÍDLA
PÁTEK 13.3.2020
SMAŽENÝ VEPŘOVÝ ŘÍZEK s bramborovým salátem, citron
SMAŽENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK s vařenými brambory, citron
LOSOS s máslovou zeleninou, vařené brambory
PEČENÁ KACHNÍ PRSA s červeným zelím, bramborový knedlík
SMAŽENÝ SÝR GOUDA se šunkou, vařené brambory, tatarská omáčka
MEDAILONKY Z PANENKY s pepřovou omáčkou, opečené brambory
ŘECKÝ ZELENINOVÝ SALÁT s feta sýrem a chlebem pita

150g/129,150g/129,150g/159,150g/159,150g/129,150g/149,300g/129,-

Chlebíček se šunkou na pařížském salátu
Chlebíček s herkulesem
Chlebíček se šunkou, sýrem a vejcem
Chlebíček sýrový
Chlebíček veletržní (pařížský salát, šunka, sýr, herkules)
Chlebíček s pravým uzeným lososem
Chlebíček s kaviárem

270,270,270,270,270,300,300,-

Kanapky – mix druhů

180,-

SOBOTA 14.3.2020
SMAŽENÝ VEPŘOVÝ ŘÍZEK s bramborovým salátem, citron
SMAŽENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK s vařenými brambory, citron
LOSOS s máslovou zeleninou, vařené brambory
PIKANTNÍ HOVĚZÍ GULÁŠ s červenou cibulkou, feferonkou, houskový knedlík
SMAŽENÝ HERMELÍN, vařené brambory, tatarská omáčka
KUŘECÍ STEAK zapečený šunkou, goudou, bazalkovým pesto, hranolky
ITALSKÝ ZELENINOVÝ SALÁT s mozzarellou a cherry rajčátky, pečivo

150g/129,150g/129,150g/159,150g/129,150g/129,150g/139,300g/129,-

NEDĚLE 15.3.2020
SMAŽENÝ VEPŘOVÝ ŘÍZEK s bramborovým salátem, citron
SMAŽENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK s vařenými brambory, citron
LOSOS s máslovou zeleninou, vařené brambory
VEPŘOVÝ VRABEC s dušeným špenátem, bramborový knedlík
SMAŽENÉ ŽAMPIONY, vařené brambory, tatarská omáčka
VEPŘOVÝ STEAK se sázeným vejcem a šunkou, vařené brambory
ZELENINOVÝ SALÁT s tuňákem a vejcem, dresink, toast

K ceně jídel je nutno připočítat termobox a příbor v ceně 20,-

150g/129,150g/129,150g/159,150g/119,150g/119,150g/139,300g/129,-

Chlebíčky a kanapky jsou v balení po 10 ks a k jejich ceně je nutno připočítat
nevratný obal v ceně 15,-.

OBLOŽENÁ MÍSA „1“
(šunka, sýr, salám, slanina, zelenina a pařížský salát)
OBLOŽENÁ MÍSA „2“
(šunka, sýr, salám, slanina, zelenina)
OBLOŽENÁ MÍSA „3“
(sýrová variace několika druhů sýrů a zelenina)
OBLOŽENÁ MÍSA „4“
(mix smažených krůtích a vepřových řízečků, pečivo, okurek)
OBLOŽENÁ MÍSA „5“
(zeleninová mísa s dresinkem a bylinkovým kořením) – 2 kg
OBLOŽENÁ MÍSA „6“
(upravené sezónní ovoce) – 2 kg
Cena obložených mís je za 1 kg uzenářských surovin a sýrů.

490,490,490,490,390,390,-
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MOUČNÍKY
Koláčky (tvaroh, povidla, ořech) – 9ks v balení
Jablečný mini závin s ořechy a rozinkami – 6ks v balení

110,90,Objednávku lze provést zasláním vyplněné Objednávkové knihy (ke stažení
na webových stránkách) na email nebo telefonicky.

POCHUTINY
Tyčinky slané 85 g – 4ks v balení
Chips solené 60 g
Arašídy slané 60 g – 6ks v balení
Pringles Originals 40 g – 3ks v balení

120,35,150,105,-

NÁPOJE
Coca-Cola/ Coca-Cola ZERO/ Fanta/ Sprite 0,5l plast (balení 12 ks)
Coca-Cola/ Coca-Cola ZERO/ Fanta/ Sprite 1,75l plast
Džus Cappy 1 l (různé druhy)
Red Bull 250ml

340,60,60,60-

Bonaqua 0,5l plast (balení 12 ks)
Bonaqua 1,5l plast (jemně perlivá, neperlivá) balení 6 ks
Bonaqua 1,5l plast (různé příchutě)

240,210,240,-

Dodací podmínky:
Závaznou objednávku požadujeme nejpozději 1 den předem do 13. hod.
Cena již zahrnuje dopravu na Váš stánek.
Platba probíhá hotově poslední den veletrhu nebo možnost platit na fakturu.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
Děkujeme Vám za objednávku a jsme rádi, že využíváte naše cateringové
služby.

Kontakty:
Výdejník vody (stolní, podlahový)
Barel pitné vody 18,9l
Plastový kelímek – studená voda (0,2l - 100 ks)
Plastový kelímek – teplá voda (0,2l - 100 ks)
Papírový kelímek na kávu (0,2l – 50 ks)

350,250,100,120,200,-

Pilsner Urquell 12° 0,33l plech (balení 24 ks)
Starobrno 11° 0,5l plech (balení 24 ks)
Nealkoholické pivo, 0,5l plech (balení 24 ks)

840,-,
720,720,-

Mobil: +420 731 224 214
+420 721 212 634

E-mail: info@expofood.cz
Web: www.expofood.cz

