Nabídka výrobků
Střediska praktického vyučování Chlumec nad Cidlinou
Pro týden od 10. ledna – 14. ledna 2022

Speciální nabídka pro tento týden
Chlumecký dortík 75g za 19 Kč
Ovocný dezert 40g za 14 Kč

Nabídka oboru Cukrář
SEMIFREDO SVĚTLÉ
Světlý plát, šlehačka, ovoce,
želatina

ŽLOUTKOVÝ VĚNEČEK
Pálená hmota
žloutkový máslový krém,
moučkový cukr.

Cena: 19 Kč

Cena: 12 Kč

VĚTRNÍK
Pálená hmota, žloutková a
karamelová šlehačka, fondán

OVOCNÁ KAPKA
Světlý korpus, ovoce, šlehačka,
želatina

Cena: 16 Kč

Cena: 19 Kč

KOŠ PLNĚNÝ
Linecké těsto, ořechová
nádivka, cukrářská kakaová
poleva

OVOCNÝ KOŠ
Linecké těsto, ovoce, žloutkový
máslový krém , želatina

Cena: 10 Kč

Cena: 12 Kč

OVÁLEK TMAVÝ
Linecké těsto, máslový
kávový krém, cukrářská
kakaová poleva, jádrovina

KOKOSOVÁ ROLÁDA
Korpus světlý, ovocná pomazánka,
máslový krém, alginát, kokos.

Cena: 10 Kč

Cena: 12 Kč

Dále Vám nabízíme dorty, pralinkové řezy, sněhová paštika, medové
řezy, štafetky, pařížský kornoutek, sněhový ježek, královské řezy,
griliášová trubička, laskonka, roláda s ořechy, máslový tunel,
bombička a další výrobky dle požadavků zákazníka.
Kde zakoupíte a objednáte:
Kavárna U radnice, Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 2
tel.: 733 746 077, sstrnb.vetrovska@seznam.cz
Prodejna farmářských a žákovských výrobků, Chlumec n. C., Nádražní 194
tel.: 702 088 559, sstrnb.vejvodova@seznam.cz

Nabídka výrobků
Střediska praktického vyučování Chlumec nad Cidlinou
Pro týden od 10. ledna – 14. ledna 2022

Speciální nabídka pro tento týden
Chlebíček s vysočinou za vynikající cenu 24,- Kč
Salát pařížský 200g za 25 Kč
Salát vajíčkový 200g za 25 Kč

Nabídka oboru Kuchař-číšník
CHLEBÍČEK ŠUNKOVÝ
Veka, bramborový salát,
šunka standard, eidam, vejce,
okurka, petržel

CHLEBÍČEK VAJÍČKOVÝ
Veka, bramborový salát, vejce,
majonéza, rajče, petržel

Cena: 24,- Kč

Cena: 22,- Kč

CHLEBÍČEK S VYSOČINOU
Veka, bramborový salát,
salám vysočina, eidam,
okurka, paprika, petržel

CHLEBÍČEK SÝROVÝ
Veka, bylinkový dresink, eidam,
oliva, vejce, rajče, petržel

Cena: 24,- Kč

Cena: 22,- Kč

CHLEBÍČEK A LA HERMELÍN
Veka, hermelínová
pomazánka s kousky šunky,
Camembert sýr, rajče,

CHLEBÍČEK A LÁ LOSOS
Veka, treska a la losos,
pomazánkové máslo
majonéza, citron

Cena: 24,- Kč

Cena: 25,- Kč

Kde zakoupíte a objednáte:

Nabízíme Vám zhotovení obložených mís,
dodání řízků, obložených housek, baget,
salátů, kanapek dle vašich požadavků. Dále
Vám nabízíme dárkový koš, který
připravíme dle našeho sortimentu.

Kavárna U radnice, Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 2
tel.:733 746 077, sstrnb.vetrovska@seznam.cz
Prodejna farmářských a žákovských výrobků, Chlumec n. C., Nádražní 194
tel.: 702 088 559, sstrnb.vejvodova@seznam.cz

Nabídka výrobků
Střediska praktického vyučování Chlumec nad Cidlinou
Pro týden od 6. ledna – 14. ledna 2022

Nabídka oboru Řezník - uzenář
Jaternice klasická zabíjačková pochoutka za 119 Kč/kg
Jelita SŠTŘ s kroupami, ručně špejlovaná za 90 Kč/kg
Vídeňské párky tenké s plnou masovou chutí 148 Kč/kg
ZÁMECKÁ ŠUNKA
šunka vyrobená z vepřové
kýty s přirozeným obsahem
bílkovin

UZENÁ SLANINA
výborná k okamžité konzumaci
s pečivem nebo jako surovina
k vaření

Cena: 150 Kč/kg

Cena: 94 Kč/kg

PREJT SVĚTLÝ
v kombinaci s tmavým
prejtem, kysaným zelím a
bramborami je příprava obědu
rychlá záležitost

SVĚTLÁ TLAČENKA
Vepřové libové maso, kůže,
vývar a koření. To vše
potřebujeme k výrobě naší
tlačenky

Cena: 90 Kč/kg

Cena: 130 Kč/kg

ŠKVAŘENÉ SÁDLO
ideální na smažení nebo jako
pomazánka na chléb 800g

ZABÍJAČKOVÁ POLÉVKA
hotová polévka, kterou stačí
pouze ohřát. Balení: kbelíček

Cena: 80 Kč/balení

Cena: 40 Kč/kg

Kompletní nabídka řeznických výrobků na webu SŠTŘ nebo zde
Sezóna zabíjačkových hodů se rozjíždí v plném proudu a my nabízíme stále čerstvé
zabíjačkové pochoutky. Chcete si zabíjačkové hody udělat doma? Není problém,
nabízíme vepřovou půlku za zajímavou cenu 64 Kč/kg, z které získáte různé druhy
masa - kýtu, kotletu, plec, bůček, krkovice, lalok, hlavu a sádlo a další.

Kde koupíte a objednáte:
Obchod s žákovskými a masnými výrobky
Nádražní 194, Chlumec nad Cidlinou
tel.: 601 091 022, sstrnb.mnovak@seznam.cz

Ceník čerstvého masa
Název výrobku
Syrové sádlo
Vepřové mleté maso
Vepřový lalok
Vepřová plec bez kosti
Vepřové koleno zadní s kostí
Vepřový tučný výřez 50/50
Vepřové libové maso VL II
Vepřová kostra
Vepřová půlka
Vepřové srdce
Vepřový jazyk
Vepřové ledviny
Vepřová játra
Hovězí přední bez kosti
Hovězí zadní bez kosti - kýta
Hovězí dršťky
Vepřová krkovice
V hlava

2

cena za
kg
59,99,73,105,69,62,97,79,64,65,69,49,49,169,240,109,125,19,-

