
Vepřové maso 

 

11000  Hamburská vepřová kýta  

            vepřové maso, cibule, mrkev, celer, slanina, šlehačka, hl. mouka, koření - 1,7,9  

11111/A  Znojemská - 1 

11102   Uherský guláš - 1,7 

13099   Barevné vepřové nudličky 

             vepřové maso, cibule, mrkev, fazolové lusky, rajský protlak, smetana, sůl, mouka - 1 

13132   Mexický guláš 

             vepřové maso, cibule, steril. hrášek, rajský protlak, hl. mouka - 1   

13131   Šikulský guláš 

             vepřové maso, cibule, steril. okurka, paprika čerstvá, rajský protlak, smetana - 1,7 

13100   Vepřová kýta po mexicku 

             vepřové maso, sterilované fazole bílé, steril. červené fazole, sterilovaná (mražená) 

kukuřice, pórek, česnek, rajský protlak, hl. mouka, cibule, olej, grilovací koření, sladká 

paprika, sůl - 1 

13102   Segedínský guláš 

             vepřové maso, cibule, kysané zelí, hl. mouka, smetana - 1,7 

13114   Vepřový guláš 

             vepřové maso, cibule, koření, rajský protlak, hl. mouka - 1 

13106   Vepřové maso v kapustě 

             vepřové maso, cibule, kapusta, hl. mouka, koření - 1    

13107   Vepřové maso v mrkvi 

             vepřové maso, cibule, mrkev, hl. mouka, koření - 1     

19100   Vepřové maso v míchané zelenině    

             vepřové maso, cibule, mražená zelenina (hrášek, mrkev, kukuřice), celer, koření, hl. 

mouka - 1,9    

12107   Vepřové ragů 

             vepřové maso, cibule, steril. kukuřice, hrášek, hl. mouka, smetana, koření - 1 

13001/A Vepřová pečeně 

               pečené maso, cibule, šťáva zahuštěná hl. moukou - 1 

13001/C    Pečená vepřová plec 

                  pečené maso, cibule, šťáva zahuštěná hl. moukou - 1 



Masová směs po čínsku 

plec, hladká mouka, olej, cibule, pórek, paprika, solamyl, hořčice, sojová omáčka, koření na 

čínu, mletý pepř, sůl - 1,6,10 

Zapečená kotleta 

maso, cibule, žampiony, olej, hladká mouka, vývar, smetana, šlehačka, česnek, vegeta, petržel 

čerstvá, citronová šťáva, hořčice, sůl - 1,7,10  

Kuřecí, vepřové nudličky s pórkem a žampiony 

maso, pórek, žampiony, hera, koření, sůl - 1    

13002/A   Vepřová plec po selsku 

                 pečené maso, cibule, šťáva zahuštěná hl. moukou - 1 

13004       Moravská vrabec 

                 pečené maso, cibule, šťáva zahuštěná hl. moukou - 1 

13104       Vepřové maso na kmíně 

                 vepřové maso, cibule, kmín, hl. mouka, smetana - 1,7    

13105       Vepřové maso na paprice 

                 vepřové maso, cibule, paprika, hl. mouka, smetana - 1,7 

13108       Kapucínská vepřová kýta 

                 vepřové maso, olej, cibule, kečup, šlehačka, česnek, hl. mouka, žampiony, koření - 

1,7 

13108/A   Vepřové maso po Valticku 

                 vepřové maso, olej, cibule, kečup, tuk, hl. mouka, čerstvá paprika, česnek, koření - 

1 

13139    Vepřové maso na žampionech  

              vepřové maso, olej, cibule, tuk, hl. mouka, žampiony, česnek, koření - 1 

15400    Masové kuličky Stroganov + rýže nebo kuskus 

              omáčka: cibule, mrkev, celer, slanina, šlehačka, hl. mouka, koření - 1,7,9    

              masové kuličky: vepřové maso, vajíčko, hl. mouka, veka, koření - 1,3 

15401    Sekaná pečeně 

              vepřové maso, vajíčko, hl. mouka, veka, strouhanka, koření - 1,3 

15411    Mexický karbanátek    

              vepřové a hovězí maso, vejce, steril. fazolky, koření, veka, hl. mouka, strouhanka - 

1,3 

15413    Masové kuličky s kukuřicí  

              vepřové a hovězí maso, vejce, kukuřice, koření, hl. mouka, veka, strouhanka - 1,3 



15419    Čevabčiči 

              vepřové a hovězí maso, vejce, koření, hl. mouka, veka, strouhanka - 1,3 

15420    Masové krokety plněné špenátem – polotovar 

               vepřové maso, vajíčko, hl. mouka, veka, strouhanka, koření, špenát - 1,3 

 

 

 

 


