STUDENÁ KUCHYNĚ
Chlebíčky:
Chlebíček šunkový
/90 g, veka, vlašský salát, šunka, vejce, okurka, kapie, petržel/
Chlebíček s trvanlivým salámem
/ 90 g, veka, trvanlivý salám, pomazánka pálivec, vejce, čerstvý okurek, kapie, petržel/
Chlebíček Ruské vejce
/95 g, veka, vlašský salát, šunka, vejce, majonéza, okurka, kapie, petržel/
Chlebíček hermelínový
/90 g, veka, hermelínový salát, hermelín, olivy, okurek, petržel, kapie/
Chlebíček Jarní
/90 g, veka, nivová pěna, čerstvé rajče, čerstvý okurek, pórek, petržel/
Chlebíček s uzeným sýrem a česnekem
/90 g, veka, česneková pomazánka, uzený sýr, okurek, kapie, petržel/

Kanapky :
Kanapka šunková
/francouzská bagetka, vlašský salát, šunka, vejce, okurka, kapie, petržel/
Kanapka s trvanlivým salámem
/francouzská bagetka, trvanlivý salám, pomazánka pálivec, vejce, okurek, kapie, petržel/
Kanapka sýrová
/francouzská bagetka, sýrová pomazánka, eidam sýr, čerstvý okurek, rajče, petržel/
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Bagety:
Bageta sýrová Twin
/Sezamová bageta, hermelín, eidam sýr, vejce, pom. Máslo, okurek/
Bageta šunková
/Sezamová bageta, pom. Máslo, šunka, čerstvý salát, okurek, rajče/
Bageta kuřecí
/Sezamová bageta, kuřecí maso, dresing, sterilovaný okurek, čerstvý salát/

Mísy:
Mísa sýrová / 0,9 kg
/eidam sýr, hermelín, uzený sýr, niva, vejce, okurek, rajče, olivy/
Mísa sýrová / 1,3 kg
/eidam sýr, hermelín, uzený sýr, niva, vejce, okurek, rajče, olivy/
Mísa obložená / 0,9 kg
/šunka, šunkový salám, vysočina, herkules, okurek, rajče, vejce/
Mísa obložená / 1,3 kg
/šunka, šunkový salám, vysočina, herkules, okurek, rajče, vejce/
Mísa kombi – sýrová a salámová / 0,9 kg
/eidam sýr, uzený sýr, šunka, šunkový salám, vysočina, okurek, rajče, vejce/
Mísa kombi – sýrová a salámová / 1,3 kg
/eidam sýr, uzený sýr, šunka, šunkový salám, vysočina, okurek, rajče, vejce/
Mísa řízková /kuřecí maso / 2 kg
/2 kg mini řízečků, okurek, paprika/
Mísa minivýrobky / 35 ks
/plněná cherry rajčátka šunkovou pěnou, toustík s avokádovou pěnou a sušenou šunkou, okurek
s lososovokoprovým máslem/
Mísa kanapek / 20 ks
/Mix tří druhů kanapek šunková, sýrová, s tvrdým salámem/
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Saláty ze studené kuchyně: minimální odběr 0,5 kg
Vlašský salát
/brambory, zeleninová směs, salám, majonéza, sůl, cukr, hořčice, pepř, worchester/
Pařížský salát
/salám, okurky, cibule, hrášek, majonéza, sůl, cukr, ocet, hořčice, pepř, worchester/
Hermelínový salát
/hermelín, salám, cibule, vejce, sůl, majonéza, cukr, pepř/
Bramborový salát s majonézou
/brambory, majonéza, zeleninová směs, cibule, cukr, sůl, pepř/
Ševcovský mls
/cibule, kečup, salám, majonéza, sůl, cukr, ocet, pepř/
Vajíčková pomazánka
/vejce, hořčice, cukr, sůl, majonéza, pepř/
Falešný Tatarák
/brambory, kečup, hořčice, worchester, chilli čerstvá paprika, sůl, pepř, vejce/ - lze doobjednat i topinky/

Podmínky:
Minimální počet Chlebíčků 10 ks a Kanapek 20 ks pro objednávku.
Objednávky na studenou kuchyni 24 hodin předem.
Osobní odběr v Cukrářství Jelínková
Minimální váha salátů ze studené kuchyně je 0,5 kg

Objednávky příjmáme na tel:
515 224 633,
737 728 917
nebo faxem
515 224 633
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