SOKOREST - NABÍDKA CATERINGOVÝCH VÝROBKŮ
Objednávky Po-Pá 6:00-14:00, vyřizuje paní Jiřina Potužníková, e-mail: partyservis@sokorest.cz mob.: 724015132
Objednávky je možné osobně vyzvednou na kterékoliv pobočce Sokorestu zdarma: Sokolov, Vintířov, Vřesová, Karlovy Vary

Datum a čas akce:
Email a telefonní číslo:
Občerstvení pro počet osob:
Dopravit ANO - NE
Místo dodání:
Položka - STUDENÉ OBČERSTVENÍ
POČET KUSŮ
Šunková rolka s křenem a šlehačkou (od 10 kusů)
ks
Jednohubky - kanapky (5 druhů, objednávka minimálně 10ks od 1 druhu)
ks
Minichlebíčky (4 druhy, objednávka minimálně 5ks od 1 druhu)
ks
Lososové minichlebíčky (objednávka minimálně 10ks)
ks
Uzeninová mísa (pro 6-8 osob)
ks
Masová mísa (kuřecí rolády,závitek)
ks
Mixmísa (kuřecí roláda,závitek,uzeniny,sýr) (pro 6-8 osob)
ks
Smažené vepřové řízečky (objednávka od 5ks, na jedné míse 30ks)
ks
Smažené kuřecí řízečky (objednávka od 5ks, na jedné míse 30ks)
ks
Mísa mnoha chutí (proschuto šunka,moravské uzené,šunka,herkul kukuřičky,cherry
ks
Sýrové prkno-malé (20ks různého sýra+ozdoba ovoce) (pro15-20 osob)
ks
Sýrové prkno -velké 30ks různého sýra,dle ceny+ovo.ozdoba) (pro15-20 osob)
ks
Sýrová mísa (10 druhů sýra) (pro 6-8 osob)
ks
Lososová mísa zdobená aspikem (pro 8-10 osob)
ks
Masový ježek (mleté masové kuličky, ananas, zelenina)
ks
Chlebíček z veky(máslo+sýr) (4 druhy, objednávka minimálně 5ks od 1 druhu)
ks
Chlebíček z veky se salátem (4 druhy, objednávka minimálně 5ks od 1 druhu)
ks
Špízečky s cherry rajčátky a mozzarelou (objednávka od 20ks)
ks
Zauzená kýta na kosti
kg
Sýrový tunýlek (s olivou,kokteil,třešínkou) (mísa 25ks)
ks
Aspikový tunýlek s uzeným masem a brokolicí) (mísa 25ks)
ks
Plněný chlebík -obložený na prkně - (uzeniny, sýr,nakl zelenina, řízečky, zelenina)
ks
Šunkové rolky v aspiku (objednávka od 10ks)
ks
Krabí kokteil ve špičce (objednávka od 10ks)
ks
Tatarský biftek (hovězí zadní) topinka (porce 150g, od kolka porcí)
kg
Tatar z lososa porce 150g, +topinky, (od kolika porcí)
ks
Krájená vícedruhová zelenina (mísa 1,5kg)
ks
Zeleninový květ s kuřecím masem( 3 ledvinky)
ks
Zeleninový květ -více druhová zelenina+steril.
ks
Šopský salát 1kg
kg
Bílé zelí s křenem-ostřejší chuti
kg
Zabijačkový talíř - 300g světlá - 300g tmavá tlačenka,2ks - jelito, 2ks jitrnice (mísa 1,2kgkgpro 6-8 osob)
Plněné listové taštičky slaninou a nivou
ks
Plněné vejce žloutkovou pěnou (objednávka od 10 kusů)
ks
Pizzové penízky (objednávka od 30 kusů)
ks
Lososové uzlíčky s překvapením zdobené aspikem 1ks (objednávka od 15 kusů)
ks
Listové košíčky plněné různými pěnami (objednávka od 20 kusů)
ks
Sváteční játrová paštika v slaninovém župánků, brusinky
Aspikové kanapky - nakládaná cibulka, kopr, barvené řepou
Plněná paprika šlehanou nivou, exquisou a šunkou
Letní fresh asijské závitky nebo Smažené jarní závitky
Barevná špenátová roládka pl. uzeným lososem a sýrem
Ovocná mísa - jednopatrová - dvoupatrová - třípatrová
PEČIVO
Banketky
Chléb obyč.
Chléb slunečnicový

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Položka -TEPLÉ OBČERSTVENÍ
POČET KUSŮ
TEPLÁ JÍDLA - můžeme dodat v gastronádobách a thermoportu, do chafingů atd. Připravíme dle individuálních požadavků.
Zvolit můžete jakákoliv tradiční česká jídla,výběr asijských jídel, italských jídel. Vytvoříme vegetariánské či veganské menu.
Smažené vepřové a kuřecí špízečky
ks
Vepřevové a kuřecí řízky - pečené brambory, (pečiov, bramborový salát)
ks
Pikantní hovězí pánev, jasmínová rýže
ks
Pečený kuřecí závitek plněný masem (rozkrojený podél)
ks
Hovězí pivní guláš 150g, chléb
ks
Guláš z hlívy ústřičné
ks
Svíčková na smetaně, karlovarský knedlí, citron, brusinky, šlehačka
ks
Lososové řezy na másle, grilovaná / dušená zeleninka, petrželové brambory
ks
Tuňákové steaky na grilu, podávané na listovém lůžku s ol. Olejem a citronem
ks
Kuřecí prsa na nivě, šťouchané brambory
ks
Kuřecí soté na hříbkách, Vepřová panenka v anglickém kabátku plněná šunkou a sýrem ks
Kuřecí steaky na medu a tymiánu, Sicilské kuřecí steaky
ks
Marinovaná vepřová krkovička na pivě, Vepřové steaky Texas
ks
Voňavá kachní prsa na pomerančích
ks
Pečená krájená vepřová kolena / Marinovaná BBQ žebírka
kg
Grilovaná žabí stehýnka na bylinkách a česneku
ks
Vepřový bůček na medu
kg
Pečené selátko na prkně cca 25-30kg
kg
Zauzená vepřová kýta na kosti ve stojanu krajená na místě kuchařem
ks
Zabijačkový chafing - klobásy pikantní, bílé klobásy, jelita, jitrnice, výpečky
Pečené kuřecí paličky
ks
Polévky - Slepičí polévka s masem a nudlemi, Gulášová polévka, Boršč,
ks
Krém z červené čočky po indicku, "Dršťková" polévka z hlívy ústřičné
ks
SLADKÉ DEZERTY:
Rautové zákusky více druhů - punčák, špička, věneček, atd
Jablečný skořicový štrůdlík
Croissant plněný pudinkovým krémem a jahodami
Malinová Panna Cotta ve špičce
Italské Tiramisu ve špicce
Smetanovo meruňkové/broskvové překvapení s krokantem
Lahodný vanilkový pudink segreddo s ovocem a šlehačkou
Rakvičky se šlehačkou / Mechový dort obarvený špenátem - mascarpone+šlehačka
Čokoládová fontána s belgickou čokoládou a pěti druhy ovoce
Sladké koláčky střední / svatební rautové koláčky malé 3 druhy
Ledová tříšť, cukrová vata, popcorn, Dorty malé, velké až 5ti patrové

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

NÁPOJE:
Welcome drinky - barvy dle zákazníka / Velké ovocené boule
Pivo - dle požadavku zákazníka,Točené nealko - Birell, Kofola, Kola, Malinkovka, "Kingswood"
Fresh juice bar - Výrobník fresh pomerančových džusů - freshovač
Nápojové fontány - džuš, džus s vodkou, sekt
Vína - dle požadavku zákazníka / vinný koutek s nabídkou moravských i zahraničních vín
Koktejly - dle požadavku zákazníka, v barvách a názvech zákazníka
OVOCNÉ / ZELENINOVÉ MÍSY / SALÁTY
Zeleninový květ -více druhová zelenina+steril.
Šopský salát s balkánským sýrem
Bramborový salát
Lahodný těstovinový salát se zeleninkou
Špízečky s cherry rajčátky a mozzarelou
Carving - vykrajovaný meloun s nápisem či logem firmy

ks
kg
kg
kg
ks
ks

Dále nabízíme pronájem porcelánů, příborů, zajištění květinové výzdoby, zapůjčení stanů, výčepů, prostor.

