
Nabídka výrobků 

Střediska praktického vyučování Chlumec nad Cidlinou 

Pro týden od 7. června – 11. června 2021 

Dále Vám nabízíme dorty, pralinkové 
řezy, sněhová paštika, ořechová 
pochoutka, ovocný koš, griliášová 
trubička, pařížský kornoutek, oválek 
tmavý a další výrobky dle 
požadavků zákazníka. 

Speciální nabídka pro tento týden  
Panna Cotta 150g za 25 Kč 

Cheesecake  130g za 18 Kč 

  

Nabídka oboru Cukrář 

SEMIFREDO TMAVÉ 

Tmavý korpus, šlehačka, ovoce, 
želatina.  

Cena: 16 Kč 

MOCCA ŘEZY 

Tmavý plát, máslový kávový krém, 
cukrářská kakaová poleva, fondán  

Cena: 9 Kč 

ŽLOUTKOVÝ VĚNEČEK 

Pálená hmota, žloutkový máslový 
krém, moučkový cukr.  

Cena: 10 Kč 

OVOCNÝ KOŠ 

Linecké těsto, žloutkový máslový 
krém, ovoce, želatina  

Cena: 10 Kč 

VĚTRNÍK 

Pálená hmota, žloutková a 
karamelová šlehačka, fondán 

 
Cena: 14 Kč 

LASKONKA 

Sněhová hmota, kokos, máslový 
kávový krém  

 
Cena: 9 Kč 

 

      

 

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 

 

mailto:sstrnb.vetrovska@seznam.cz
mailto:sstrnb.vejvodova@seznam.cz


Nabídka výrobků 

Střediska praktického vyučování Chlumec nad Cidlinou 

Pro týden od 7. června – 11. června 2021 

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. 

Speciální nabídka pro tento týden  
Chlebíček s vysočinou za vynikající cenu 18,- 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 

Cena: 20,- Kč 

CHLEBÍČEK VAJÍČKOVÝ 

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

 
Cena: 18,- Kč 

CHLEBÍČEK S VYSOČINOU 

Veka, bramborový salát, 
salám vysočina, eidam, 
okurka, paprika, petržel 

Cena: 18,- Kč 

CHLEBÍČEK SÝROVÝ 

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

Cena: 18,- Kč 

CHLEBÍČEK A LA HERMELÍN 

Veka, hermelínová 
pomazánka s kousky šunky, 
Camembert sýr, rajče,  

Cena: 20,- Kč 

CHLEBÍČEK A LÁ LOSOS 

Veka, treska a la losos, 
pomazánkové máslo 
majonéza, citron 

Cena: 21,- Kč 

 

 

 

 

 

 

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 

týden 3. června – 11. června 2021 

 
 

Kompletní nabídka řeznických výrobků zde:  

 

Stále přijímáme objednávky na prodej grilovacích klobás a nakládaných mas ke 
grilování. K objednání tak jsou naložené celé kýty, krůty, marinované steaky 
z krkovice, maso na hamburgery, špízy a mnoho dalších. Více na webu 
školy. Objednávejte na níže uvedených číslech.  

Dále nabízíme trvanlivé klobásy Dekor pepř, Knížecí uherská nebo 
Bruschetta od našeho partnera firmy Skaličan balení po 200g. 

Nabídka oboru Řezník - uzenář 
Nově nabízíme možnost objednání syrového masa a drobů  
info na tel. 601 091 022 nebo na sstrnb.mnovak@seznam.cz 
objednávky vždy den předem do 12h.     

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

VEPŘOVÉ MLETÉ MASO  

čerstvě pomleté vepřové 
maso, obsah tuku max. 25%                                 

Cena: 99 Kč/kg  

VEPŘOVÁ PŮLKA  

nákupem půlky získáte kvalitně 
rozbourané české maso cca 40 kg 

Cena: 64 Kč/kg  

VEPŘOVÉ SÁDLO SYROVÉ  

vyškvařte si vlastní hřbetní 
sádlo a škvarky do zlatavé 
barvy 

Cena: 59 Kč/kg 

MARINOVANÁ KRKOVICE  

plátky bez kosti. Na výběr z příchutí 
gyros nebo živáňská. Vhodná na 
gril bez dalšího nakládání 

Cena: 165 Kč/kg 

ŠPEKÁČKY 

vůně opečeného špekáčku na 
ohni - tomu se nic nevyrovná 

Cena: 135 Kč/kg 

 
 
 

PEČENÁ SEKANÁ 

naše tradiční sekaná je dobrá 
s pečivem nebo bramborami     

Cena:  100 Kč/kg 

 

Kde koupíte a objednáte: 

Obchod s žákovskými a masnými výrobky  

Nádražní 194, Chlumec nad Cidlinou 

tel.: 601 091 022, sstrnb.mnovak@seznam.cz 

http://skolabydzov.mozello.cz/page-4/page/rvyrobky/
mailto:sstrnb.mnovak@seznam.cz

