
Nabídka - školní ples ZŠ Táborská 45 - 26.6. 2014

Studené mísy

Burgundská šunka s křenový chutney
Salámová mísa s přízdobou - šunka, debrecínka, poličan, salát rosso, rajčata, čerstvá paprika
Míchaná mísa - uzenina se sýrem - moravské uzené, debrecínská pečeně, uzený sýr, salát bjondo, rukola,

rajčata, okurka salátová
Paleta českých sýrů ochucená paprikou a zeleným pepřem zdobená hroznovým vínem a ořechy

Pikantní kuřecí paličky pečené na bylinkách a česneku
Kuřecí rautové řízečky s limetkou

Saláty

Baby mozzarela  s cherry rajčátkami a z bazalkou v olivovém oleji
Lehký zeleninový salát (ledový a lollo salát, ředkvičky, papriky, rajčata)
Caesar salát s kuřecím masem a balkánským sýrem
Salát s barevných těstovin a kuřecím masem

Pečivo
banketky, rohlíčky, krájená francouzská bageta
tmavý a světlý chléb

Ovoce Dezerty
kaskáda s čerstvého ovoce ovocné řezy, jablečný mini závin

Nápoje

koncentráty z ovoce

Nabídka - slavností oběd - 27.6. 2014
varianta 1
papriková lodička plněná kuřecím salátem, krájená francozská bageta

 Kuřecí řízek KFC, hranolky, letní zeleninová obloha

ovocný nápoj

varianta 2
sýrový dortík se šunkou, krájená francouzská bageta

Zapečené tatranské kuřecí steaky (kuřecí prsa, šunka, sýr, šlehačka), hranolky,letní zeleninová obloha

ovocný nápoj

V Praze dne 15.6.2014
Vypracovala: J.Uhlíková
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Baby mozzarela  s cherry rajčátkami a z bazalkou v olivovém oleji
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Obložené sendviče - pro děti, které obsluhují

Pečivo
krájená bageta, tmavý a světlý chléb

Ovoce Dezerty
kaskáda s čerstvého ovoce ovocné řezy

Nápoje

ovocné nápoje

Slavnostní oběd 27.6. 2014
varianta 1
rajčátko plněné kuřecím salátem, krájená bagetka

Kuřecí medailonky s bylinkovou krustou, sýrový přeliv, hranolky

ovocný nápoj

V Praze dne 15.6.2014
Vypracovala: J.Uhlíková


	varianta 1
	varianta 2

