PROVOZOVNA

KM-PRODUKT
Název výrobku

,,TEPLÁ KUCHYNĚ -STANDART " 2014
Složení

NON - STOP

Hmotnost

Halušky se zelím a uzeným masem

halušky,kysané zelí,anglická slanina

500g

Svíčková na smetaně, HK

svíčková,houskový knedlík,hovězí falešná

550g

Vepřová pečeně se zelím,HK

houskový knedlík,vepřová plec,zelí kysané,šťáva z výpeku

550g

Plněné bramborové knedlíky

plněný knedlík,debrecínka,anglická slanina,cikánka,kys.zelí,cibulka

500g

Španělský ptáček,rýže

omáčka,rýže,závitek

550g

Masové koule v rajčatové omáčce

rajčatová omáčka,těstoviny,masové koule

550g

Hovězí guláš, HK

omáčka,houskový knedlík,hovězí maso

550g

Špagety Bolognese

těstoviny,omáčka

500g

Rajská omáčka s hovězím masem

rajčatová omáčka,těstoviny,hovězí maso

550g

Vepřové výpečky se zelím ,BK

vepřový bok,červené zelí,bramborový knedlík,šťáva

550g

Uzená krkovice se špenátem, BK

uzená krkovice,špenát,bramborový knedlík,šťáva

550g

Sekaná s bramborovou kaší
Kuřecí směs s rýží

sekaná,bramborová kaše

550g

kuřecí maso, paprika,žampiony,rýže

550g

Kuře na paprice , HK

omáčka,kuřecí paličky,houskový knedlík

600g

Znojemská pečeně,HK

omáčka,hovězí maso, houskový kneldík

550g

Penne s kuřecím masem

těstoviny penne, kuřecí maso, zeleninová směs

500g

Segedínský guláš,HK
Karbanátky s bramborem a okurkou

guláš,houskový knedlík,vepř.maso

550g

karbanátek 2ks, vařené brambory, kyselá okurka

550g

Kuřecí řízek s bramborem a okurkou

kuřecí řízek , vařený brambor a kyselá okurka

550g

Koprová omáčka, HK

omáčka, hovězí maso, houskový knedlík

550g

Kuřecí řízek, bramborová kaše, okurka

kuřecí řízek, bramborová kaše a kyselá okurka

550g

Francouzské brambory

brambory, uzenina (trvanlivost pouze 3dny)

550g

Kuřecí Rizoto
Maďarský guláš, HK

rýže, maso, kukuřice, hrášek, sýr, kyselá okurka

550g

omáčka, hovězí maso, houskový knedlík,feferonka, kapie

550g

Vepřová játra s rýží

omáčka, vepřové játra, rýže

550g

Smažené rybí filé s bramborem

rybí filé, brambory, citrón, kundrnka

500g

Holandský řízek s bramborovou kaší

vepřové mleté maso se sýrem, bramborová kaše

500g

Kovbojské fazole, chleba

fazole, chleba, porek,paprika,kečup, protlak. Klobása

500g

Dušená mrkev s bramborem

omáčka, kuřecí prsa, vařený brambor, mrkev

500g

Kuřecí špíz s bramborem

kuřecí maso, zelenina, vařený brambor

500g

Plněná kuřecí kapsa přírodní , rýže

kuřecí prsa, šunka, niva, šťáva, rýže

550g

Plněná kuřecí kapsa smažená,brambor

kuřecí prsa, šunka, niva, vařené brambory

500g

Kachna se zelím ,BK

Kachna, červené zelí, bram.knedlík

500g

Hamburská pečeně, HK

vepřové maso, omáčka, houskový knedlík

550g

Plněný paprikový lusk v rajčatové omáčce,těstoviny rajčatová omáčka, paprikový lusk, těstoviny

550g

Kuřecí prsa na kari, rýže

kuřecí prsa, kari, pórek, rýže

550g

Čočka s uzenou krkovicí

čočka, uzená krkovice, okurka, smažená cibulka

500g

Hovězí na česneku, špenát, BK

hovězí maso špenát, bramborový knedlík

550g

Čínské nudle
Chlupaté knedlíky se zelím a uzeným

čínské nudle, kuřecí maso, paprika, mrkev, čínské zelí

500g

Chlupaté knedlíky, bílé zelí, uzená rolovaná plec

500g

Vepřové kostky na žampionech, rýže

vepřové maso, omáčka se žampiony, rýže

550g

Masové koule v sýrové omáčce, těstoviny

masové koule z hovězího masa, sýrová omáčka, těstoviny

550g

Gulášová polévka
Fazolová polévka

hovězí maso,pitná voda,brambory

400g

Fazole, voda,

400g

Čočková polévka

čočka, salám,sůl,česnek

400g

Dršťková polévka

hovězí dršťky,pitná voda

400g

Zelná polévka
Franfurtská polévka

Zelí,brambor,cibule,anglická slanina,pepř,kmín,sůl

400g

voda, párek, brambory

440g

Hrachová polévka

voda, hrách,česnek, opražená houska

400g

Kuřecí polévka

kuřecí maso,nudle,mrkev, celer, petržel,pepř,sůl,kudrnka,masox

400 g

Hovězí polévka

hovězí maso,nudle,mrkev,celer,petržel,masox,sůl,pepř,kudrnka

400 g

Bramborová polévka

brambory,mrkev,celer,petržel,koření,voda, žampiony

400g

Hovězí polévka s játrovou rýží

hovězí maso, játrová rýže,mrkev celér, petržel, voda

400g

Houskový knedlík

400g

Houskový knedlík

600g

Bramborový knedlík

500g

Meruňkové knedlíky

4x80g

