NABÍDKA GRILOVÁNÍ V RS ZAHRADIŠTĚ
1.

Vepřová krkovice s kostí marinovaná (váha plátků dle dohody) *

132,90 Kč / kg

2.

Vepřová krkovice bez kosti marinovaná (váha plátků dle dohody) *

169,90 Kč / kg

3.

Vepřová pečeně bez kosti marinovaná (váha plátků dle dohody) *

159,90 Kč / kg

Druhy marinády
Chillie Willy = pikantní olejová marináda s paprikou, chilli a pepřem
Kräuter Willy = olejová bylinkovo česneková marináda
Pfeffer Willy = pikantní olejová marináda s chutí pepře
Česneková = olejová marináda s výraznou chutí česneku
Knusper Willy = olejová marináda obsahující bylinky a koření, s jemnou chutí česneku

Složení
Vepřové maso (bez/s kostí) 95%, marináda (ztužený řepkový a palmový tuk, jedlá sůl, cibule, česnek, cukr, koření, bylinky, extrakty koření).

4.

Vepřová žebra marinovaná *

169,90 Kč / kg

5.

Vepřová žebra marinovaná *

169,90 Kč / kg

Složení
Vepřová žebra s kostí 95%, marináda (ztužený řepkový a palmový tuk, jedlá sůl, koření, bylinky, extrakty koření).

Alergeny (1.2.3.4.5.)
Ne

6.

Grilované sele **

55 Kč / 100 g

7.

Grilovaná kýta **

60 Kč / 100 g

6.

Naložené sele - váha na přání > 20 - 50 kg (mrtvá váha) ***

115 Kč / kg

7.

Naložená kýta - váha na přání > 5 - 15 kg ***

155 Kč / kg

Složení
Vepřové maso s kostí 95%, a) marináda (řepkový olej, jedlá sůl, koření, bylinky, extrakty koření, med ); b)
marináda (pomerančová šťáva, černé pivo, chilli omáčka, jablečný ocet, dijonská hořčice, sójová omáčka,
Cayenský pepř, paprika sladká uzená, med, olivový olej, koriandr, hořčičné semínko, sůl a pepř)
* Je třeba objednat den předem, nejpozději do 8:30. Uvedená cena za kg je počítána za syrova. Dodáme za syrova nastejkované o hmotnosti
plátků dle vašeho přání .Host uhradí 100% zálohu při objednávce.
** Je třeba objednat nejpozději do středy, dva týdny před týdnem, ve kterém je plánovaný termín grilování (tzn., že grilování může probíhat ve
Vámi vybraný den v daném týdnu -. PO - NE). Pozdější objednávka - na dotaz. Den grilování můžeme volit v závislosti na počasí v případě,
že jste u nás ubytovaní. Dodáváme ve formě ořezu ke konečné konzumaci včetně zelneninových talířů a salátů, nakládaných kozích rohů,
okurek, pečiva a dochucovacích omáček. Uvedená cena / 100g je počítána po ugrilování bez kostí (to co dostanou hosté jednotlivě na tácek
či společné nádoby). Účtujeme pouze cenu skutečně odebraného ořezu.
*** Lze zapůjčit otočný gril (bednu na prase) za cenu 500 Kč /den + zajistit dřevo (olše, buk atp. - cena na dotaz). Je třeba objednat nejpozději
do středy, dva týdny před týdnem, ve kterém je plánovaný termín grilování (tzn., že grilování může probíhat ve Vámi vybraný den v daném
týdnu -. PO - NE). Nakládané pouze v soli. Po dohodě můžeme zajistit marinádu na potírání. Otočný gril lze zapůjčit i bez námi dodávané
suroviny pro grilování. Cena je počítána za mrtvou váhu bez vnitřností, v kuchyňsky očištěném stavu po naložení.
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