NABÍDKOVÝ LIST
(pro obchodníky)

VÝROBNY LAHŮDEK

Eva Madurová, Palackého 27, 702 00 Ostrava – Přívoz
tel. 596 136 606



Objednávky přijímáme do 12.00 hodin, tel. 596 136 606,
v případě vytížení (10.00 - 12.00) také 604 285 705.



Ceny jsou uvedeny bez DPH (15%).



Uvedené lahůdky vyrábíme tradiční technologií z kvalitních surovin. Při výrobě používáme čistě
přírodní bioprotektor - neutrální živou kulturu, čímž jsou při prodloužené záruční době zachovány
chuťové vlastnosti konečného výrobku.



www.lahudkysendy.cz

Platí od listopadu 2018.

č.

Název výrobku, gramáž, složení

Záruka
(dny)

Cena
(Kč)

306 Toust s tuňákem (160g)

SENDVIČE
1

Sendvič (170g)

Sendvič se sýrem (170g)

2

17,-

2

17,-

houska, sýr eidam, tatarská omáčka, okurek,
rajče, zelí

3

Sendvič s kečupem (170g)
Sendvič šunka (180g)

2

17,-

3

21,90

3

24,90

pletýnka, sýr eidam, perla máslo, čínské zelí,
paprika, šunkový salám

300 Sendík (80g)

308 Toust s kuřetem (160g)

3

8,40

3

14,30

3

14,10

Bageta - Šunka (200g)

3

11,60

311 Toust tmavý s vajíčkem (140g)

Bageta - Pikant (150g)

3

24,50

3

17,90

3

21,-

rohlík, perla máslo, hořčice, tur. salám, cibule

36 Bageta - Vajíčková (210g)
bageta, vajíčkový salát, smažený salám,
čínské zelí

37 Bageta - Pařížská (220g)

3

21,-

3

21,-

3

27,20

bageta, tuňák, majonéza, vejce, čínské zelí, cibule

64 Bageta Zlaté kuře (220g)
bageta, smažené kuřecí maso, dresink,
sterilovaný okurek, rajče, čínské zelí

60 RACIO - Šunka (200g)

27 Chléb s tlačenkou (120g)

3

24,70

tmavá bageta, sýr, máslo, hořčice, rajče, vajíčko,
čínské zelí

14,80

2

14,80

3

16,30

2

14,70

2

13,50

3

44,80

2

11,60

2

11,30

2

10,40

2

10,60

2

10,80

2

11,30

2

11,30

2

10,40

2

11,60

chléb, rajče, vejce, paprika, máslo, petrželová nať,
cibule

69 Chléb s vajíčkem (100g)
190 Chléb s kuřecím řízkem (200g)

CHLEBÍČKY
29 Chlebíček mix (80g)
veka, bramborový salát, debrecínská pečeně,
poličan, vejce, sterilovaný okurek, majonéza,
kapie, petrželka

30 Chlebíček se šunkou (80g)
31 Chlebíček s šunkovým salámem (80g)
veka, bramborový salát, šunkový salám,
vejce, majonéza, kapie, petrželka

32 Chlebíček s poličanem (60g)
veka, perla máslo, salám poličan, vejce, sterilovaný
okurek, majonéza, kapie, petrželka

33 Chlebíček s vejci (100g)
veka, bramborový salát, vajíčka, majonéza,
čínské zelí
veka, uzený sýr eidam, perla máslo, vejce,
sterilovaný okurek, majonéza, kapie, petrželka

35 Chlebíček s ruským vejcem (100g)
3

24,70

tmavá bageta, hermelín, rajče, paprika, máslo,
vajíčko

68 RACIO - Eidam (200g)

2

chléb, anglická slanina, hořčice, rajče, sterilovaný
okurek

34 Chlebíček s eidamem (60g)

tmavá bageta, šunka, máslo perla,
sterilovaný okurek, rajče, čínské zelí

67 RACIO - Hermelín (200g)

21,90

veka, bramborový salát, šunka, vejce, sterilovaný
okurek, majonéza, kapie, petrželka

bageta, pařížský salát, vajíčko, rajče, čínské zelí

39 Bageta - Tuňák (210g)

3

tmavý toustový chléb, tuňák, vajíčko, majonéza,
čínské zelí, sterilovaný okurek, cibule.

kuřecí stehenní řízek v trojobalu, chléb,
čínské zelí, steril. okurek, steril. kapie

rohlík, perla máslo, šunka, sýr eidam, okurek,
rajče, paprika

7

21,90

chléb, vejce, máslo perla, sterilovaná kapie,
petrželová nať

mini rohlík, perla máslo, kuřecí zauzený salám,
čínské zelí, hořčice

6

3

tmavý toust. chléb, tuňáková pomazánka, vajíčko,
čínské zelí, steril. okurek, majonéza, steril. kapie.

65 Letní chléb (150g)

mini rohlík, šunka, sýr eidam, perla máslo, okurek,
rajče, paprika

MINI bageta (80g)

21,60

chléb, vejce, olej, cibule, sterilovaný okurek,
hořčice, rajče, sůl

mini rohlík, smažené kuřecí maso, dresink, čínské
zelí, sterilovaná paprika

9

3

toustový chléb, vajíčko, perla máslo, hořčice,
steril. kapie, majonéza, petrželová nať.

61 Chléb s anglickou (130g)

MINI - Šunka (100g)

22,60

chléb, tlačenka, hořčice, cibule

BAGETY

8

3

toustový chléb, smaž. kuřecí maso, dresink, čínské
zelí, steril. okurek, majonéza, steril. kapie.

28 Chléb - smaženka (100g)

MINI - Kuře (100g)

22,60

OBLOŽENÉ CHLEBY

houska, dresink, čínské zelí, poličan

5

3

toustový chléb, šunka, sýrová pomazánka, čínské
zelí, steril. okurek, majonéza, steril. kapie.

310 Toust tmavý s tuňákem (160g)

houska, šunka, máslo perla, kečup,
sýr eidam, okurek, čínské zelí

10 Obložená pletýnka (230g)

307 Toust se šunkou (160g)

309 Toust s vajíčkem (140g)

houska, měkký salám, kečup, sýr eidam
okurek, rajče, zelí

4

3 21,60

toustový chléb, tuňák, vajíčko, majonéza, čínské
zelí, sterilovaný okurek, cibule.

houska, měkký salám, tatarská omáčka,
sýr eidam, okurek, rajče, zelí

2

TOUSTY

3

24,70

veka, bramborový salát, šunkový salám, vejce,
okurek, majonéza, kapie, petrželka

53 Chlebíček s nivou (60g)
veka, šlehaná niva, vajíčko, sterilovaný okurek,
kapie, petrželka, koření – paprika

54 Chlebíček šunka sýr (80g)
veka, bramborový salát, šunka, uzený sýr eidam,
sterilovaný okurek, majonéza, kapie, petrželka

SALÁTY
11 Bramborový salát (130g)

5

10,30

12 Vlašský salát (130g)

5

11,80

5

16,30

5

14,20

5

13,10

5

14,30

5

5

18,-

5

13,80

5

13,80

5

16,90

3

9,60

3

10,40

3

9,60

5

13,60

5

15,90

5

13,60

5

12,90

maso à la krab, majonéza, jablko,
sterilovaný celer, citrónová šťáva, sůl, pepř

76 Labužník salát (130g)
salátový salám, kukuřice, kapie, majonéza,
sterilovaný okurek, cibule

78 Ibiza salát (130g)
těstoviny, cibule, anglická slanina, rajčatový
protlak, kečup

88 Italský kuřecí (130g)

22 Šlehaná niva (100g)

23 Česneková pomazánka (100g)

57 Kapiová (100g)

58 Sardinková (100g)

59 Tuňáková (100g)

70 Bulharská pomazánka (130g)

96 Pikantní sýrová (100g)
tavený sýr, sýr eidam, majonéza, sladká paprika,
česnek, feferony

salátový salám, kapie, sterilovaný okurek,cibule,
feferony, kečup, kukuřice, olej

75 Krabí salát (130g)

3

10,90

5

14,90

5

16,50

5

14,50

3

12,90

5

13,20

5

13,70

5

17,50

5

15,90

hovězí maso, sterilovaný okurek, cibule, rajčatový
protlak, kečup, majonéza, brambory

zelí, kopr, cukr, ocet, olej

74 Pikant salát (130g)

86 Mrkvový s ananasem (130g)

tuňák (18%), majonéza, jogurt bílý, sýr eidam,
vajíčko

zelí, kukuřice, rajčata, okurek, cibule, olej, ocet

73 Zelný salát s koprem (130g)

16,70

ryby v oleji, máslo Alfa, tavený sýr, majonéza,
hořčice

zelí, majonéza, cibule, mrkev

72 Jarní salát (130g)

5

tvaroh, máslo Alfa, kapie, cibule

kyselá ryba, kunovjanka – zeleninová směs,
majonéza, cibule, hrášek, cukr, sůl, pepř

71 Kentucky salát (130g)

85 Kuřecí salát (130g)

majonéza, sýr eidam, jogurt bílý, česnek

žampióny, majonéza, cibule, sterilovaný okurek,
cukr, sůl, pepř

21 Rybí salát (130g)

10,40

niva sýr, máslo Alfa, mléko

fazole barevné, anglická slanina, cibule, steril.
okurek, kukuřice, steril. paprika, steril. feferony,
olej, česnek, ocet sůl, cukr, chilli

20 Žampiónový salát (130g)

5

POMAZÁNKY

kuřecí lázeňský salám, hermelín sýr, brambory,
majonéza, jogurt, cibule, vejce, cukr, sůl

19 Mexické fazole (130 g)

84 Moravský salát (130g)

16,30

salátový salám, sýr eidam, sterilovaný okurek,
kapie, jogurt, vejce, majonéza, sůl, pepř

18 Hermelínový salát (130g)

12,10

těstoviny, kuřecí maso, majonéza, sterilovaný
okurek, sterilované žampióny, kečup

salátový salám, sterilovaný okurek, majonéza,
hrášek, hořčice, cibule, ocet, cukr, sůl, pepř

17 Švýcarský salát (130g)

5

mrkev, ananas, jablka, cukr, citrónová šťáva

cibule, majonéza, sterilovaný okurek, kečup,
šunkový salám

16 Pařížský salát (130g)

81 Rajčata v jogurtu (130g)

kuřecí maso, sterilovaná kapie, ananas, sterilovaný
okurek, jablko, majonéza, celer, jogurt

vejce, sterilovaný okurek, brambory, majonéza,
hořčice, cibule, ocet, cukr, sůl

15 Ševcovský mls (130g)

14,10

zelí, kunovjanka – zeleninová směs, cibule, olej,
ocet, sůl, pepř

šunkový salám, sterilovaný okurek, hrášek,
majonéza, hořčice, cibule, ocet, cukr, sůl

14 Vajíčkový salát (130g)

3

rajčata, jogurt bílý, majonéza, petržel naťová,
cibule, sůl, pepř

brambory, salátový salám, majonéza,
zelenin. směs, hořčice, ocet, cukr, sůl, pepř

13 Pochoutkový salát (130g)

80 Šopský salát (130g)
rajče, okurek, paprika, ocet, olej,
balkánský sýr

brambory, majonéza, cibule, zeleninová směs,
ocet, cukr, sůl, pepř

ASPIKY A OBLOŽENÉ VEJCE
24 Šunka v aspiku (130g)

5

14,60

šunka, bramborový salát, aspik, majonéza,
sterilovaný okurek, kapie

124 Dvojitá šunka v aspiku (190g)

184

Moravský salát (1kg)

5

64,-

185

Kuřecí salát (1kg)

5

129,-

186

Mrkvový s ananasem (1kg)

3

75,-

Italský kuřecí (1kg)

5

116,-

5

20,30

188

3

15,30

POMAZÁNKY VOLNĚ BALENÉ

aspik, šunka, bramborový salát, majonéza
sterilovaný okurek, sterilovaná kapie

25 Vejce v aspiku (130g)
vejce, bramborový salát, šunkový salám, steril.
hrášek, kapie, aspik, majonéza

26 Obložené vejce (150g)

3

16,90

vejce, bramborový salát, dresink, šunkový salám,
steril. hrášek, steril. okurek, kapie, čínské zelí

125 Křenové rolky (175g)

5

21,90

aspik, šunka, tavený sýr, eidam 30%, majonéza,
křen smetanový, steril. kapie, petrželová nať

205 Svačinka (250g)

147,-

52

Česneková pomazánka (1kg)

5

123,-

157 Kapiová (1kg)

3

109,-

158 Sardinková (1kg)

5

121,-

159 Tuňáková (1kg)

5

123,-

170 Bulharská pomazánka (1kg)

5

133,-

5

127,-

Váha
(kg)

Cena
(Kč)

1

300,-

1

300,-

1

320,-

1

300,-

1

330,-

ks

7,-

ks

22,50

ks

20,-*

196 Pikantní sýrová (1kg)

5

37,90

OBLOŽENÉ MÍSY, JEDNOHUBKY,
KANAPKY

5

21,60

5

17,20

pařížský salát, aspik, vajíčko, hrášek,
kukuřice, kapie

209 Krabí pochoutka (190g)

5

21,70

pařížský salát, hermelínový salát, aspik, vajíčko,
šunka, majonéza, okurek, hrášek, kukuřice,
kapie, petrželová nať

207 Pražské vejce (250g)

Šlehaná niva (1kg)

5

bramborový salát, aspik, turistický salám,
sterilovaný okurek, vajíčko, kapie, majonéza

206 Lahůdka (400g)

51

aspik, krabí salát, vajíčko, citrón, majonéza,
petrželová nať, sterilovaná kapie

Dle přání nazdobíme obložené
mísy k rodinným, firemním
a jiným slavnostním příležitostem.
Objednávky příjmáme minimálně
3 pracovní dny předem.
Doporučené druhy:
Uzeninová (Klasik)
dušená šunka, debrecínská pečeně,
moravské uzené, poličan, eidam, hermelín,
zelenina, …

SALÁTY VOLNĚ BALENÉ

Na ruském vejci

40

Bramborový salát (1kg)

5

74,-

41

Vlašský salát (1kg)

5

83,-

43

Pařížský salát (1kg)

5

84,-

44

Pochoutkový salát (1kg)

5

110,-

45

Vajíčkový salát (1kg)

5

99,-

46

Švýcarský salát (1kg)

5

110,-

47

Hermelínový salát (1kg)

5

135,-

48

Mexické fazole (1kg)

5

94,-

kuřecí medailónky ze stehenních řízků
v trojobalu, dozdobeno zeleninou

49

Žampiónový salát (1kg)

5

94,-

Jednohubka

50

Rybí salát (1kg)

5

127,-

115

Ševcovský mls (1kg)

5

91,-

Kanapka

171

Kentucky salát (1kg)

3

61,-

uzený losos, parmská šunka, kaviár….

172

Jarní salát (1kg)

3

64,-

173

Zelný s koprem (1kg)

3

59,-

174

Pikant salát (1kg)

5

104,-

KRABICE

175

Krabí salát (1kg)

5

119,-

Papírová krabice z kartónu

176

Labužník salát (1kg)

5

99,-

178

Ibiza salát (1kg)

5

95,-

180

Šopský salát (1kg)

3

104,-

181

Rajčata v jogurtu (1kg)

5

83,-

pařížský salát, vajíčka,
dušená šunka, debrecínská pečeně,
moravské uzené, poličan, zelenina, …

Sýrová
min. 7 druhů sýrů (eidam, hermelín,
mozzarella, madeland, uzený, kořeněné…),
zelenina, ovoce

Ovocná
dle sezónní nabídky

S miniřízečky

Pro expedici až 20-ti chlebíčků, nebo
100 jednohubek, nebo dvou menších mís (1 – 1,3 kg),
nebo jedné větší mísy (1,5 – 2,5 kg).
*) DPH 21%

