Kuřecí závitky
• chlazené
• zmrazené

Novinky pro gastro
zákazníky

Kachní stehna
• chlazená
• zmrazená
• kalibrovaná 240g, 260g, 280g
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brambory s houbami
KACHNA
4 kachní stehna
sůl
kmín
ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S HOUBAMI
8 velkých brambor nakrájených na kostičky

1 lžíce másla
2 šalotky posekané nadrobno
2 hrsti nakrájených lesních hub
1 stroužek česneku
sůl, čerstvě mletý pepř
100 ml smetany
pertžel nasekaná nadrobno na ozdobu

POSTUP:
Rozpalte troubu na 160°C. Kachní stehna pečlivě omyjte a osušte, osolte a zasypejte kmínem. Vložte je do pekáče. Stehna
nepodléváme, pustí dostatek tuku. Přikryjte pekáč víkem a pečte kachnu v rozpálené troubě 3 hodiny. Průběžně podle potřeby podlévejte vroucí vodou. Půl hodiny před koncem pekáč odklopte a zvyšte teplotu v troubě na 200°C, aby se vytvořila
křupavá kůžička.
Mezitím si uvařte brambory standardním postupem.
Zatímco se vaří brambory, na másle zpěňte šalotku a přidejte k ní houby (mražené po chvilce povolí). Osolte je, opepřete,
prolisujte k nim česnek a krátce orestujte. Pak je podlijte vroucí vodou a duste 15 minut.
Uvařené brambory sceďte, rozmačkejte zlehka šťouchadlem a přidejte k nim houbovou směs. Promíchejte se smetanou.
Na talíři podávejte posypané jarní cibulkou.

Sortiment pro gastro
je připraven přímo
na míru!

Novinka pro gastro!
Kuřecí špízy
 Složení špízů: kuřecí stehenní maso, kuřecí klobása 80% masa, cibule
 Kalibrované porce: 130g (100g kuřecího stehenního masa),
180g (130g kuřecího stehenního masa)

 Šetří váš čas strávený přípravou
 Balení karton 3 kg, volně ložené
 Balení pouze ve zmrazeném stavu

objednávky na:
Zelená linka +420 800 100 520 nebo
Objednávkové centrum +420 383 838 242

Kuřecí závitek plněný zmrazený
Vyrobeno z kuřecích stehen bez kosti s kůží s nádivkou
z kuřecího masa se sušenými rajčaty, žampiony a šunkou
 Karton – 6 kg volně ložené
 Šetří váš čas strávený přípravou

objednávky na:
Zelená linka +420 800 100 520 nebo
Objednávkové centrum +420 383 838 242

