
majonézové saláty obložené chlebíčky obložené vejce a aspiky

bramborový 50,90 hermelínový 7,30 pražské vejce 10,30
vlašský 61,70 s turistou a sýrem 9,90 pražské vejce balené 11,10
pochoutkový 91,20 se šunkou 9,20 turistické vejce 10,00
pikant 78,10 s debrecínou 9,40 turistické vejce balené 10,80
rumcajs 77,70 švédský 10,50 šunka v aspiku 12,40
vajíčkový 67,10 se šunkovým salámem 9,10 salámový aspik 8,10
hanácký 59,50 s turistou 7,50 salámový aspik balený 9,00
rajčatový 59,00 s poličanem 7,50 sal. huspenina   0,5kg 29,50
rybí s majonézou 97,80 s vejcem 9,50 šunkový dort     1,2 kg 75,00
dělnický 66,40 se sýrem 7,30 šunkový dort      0,6 kg 39,00
hermelínový 115,40 s nivou 6,10
maďarský 81,10 se sardel. pěnou 6,10
těstovin. se zeleninou 69,70 s vysočinou 7,30
roudenský 44,30 s rajčetem 6,10 oblož. bagety a housky
celerový s majon. 41,50 manka 6,10
pitkinův mls 80,80 labužník 11,10 OLDA 17,60

se strouh. salámem 7,60 GURMÁN 20,30
zeleninové saláty s uherákem 7,20 POCHOUTKA 19,70

s pórkem 7,70 ČENDA 17,10
zelný s kapií 45,30 zahradnický 7,70 BĚLA 17,50
zelný s křenem 36,00 s lososem 7,90 VEGA 17,30
zelný s kukuřicí 38,10 SEKÁČ 20,00
zelný s cibulí 28,40 jednohubky mix 5,10 s kuřecími nuget. 27,80
zelný s mrkví 36,80 HAZMBURGER 20,10
zelný s ananasem 45,80 houska s turistou 12,20

houska se šunkou 12,20
saláty bez majonézy pomazánky

feferonový 129,60 grónská 68,50
neapolský 53,90 lososová 103,30 smaž, peč. a vař. výrobky
U236 129,30 sardelová pěna 88,90
sojové maso s kukuřicí 56,30 finská 108,50 topinka s lute.11-13cm 6,60
sýrový se salámem 119,70 budapešťská 114,00 palačinky 7,00
lutenice 42,90 moravská 95,90 bramborák 120g 8,20
pepřenky 101,90 česneko-sýrová 99,90 smaženka 10,20
matjesy 117,90 rybí 107,00 smaženka balená 10,70
utopenci PP 2,5 kg 222,00 majonéza 49,00 smažený karbanátek 12,00
nakl. syrečky 222,00 tatarská omáčka 49,00 smažený vepř. řízek 172,00
nakl. syrečky s nivou 201,00 smažený kuř. řízek 172,00
nakl. hermelín 6ks 190,00 sekaná peč. 83,00
pekelné zelí PP 500 g 23,20 jaternice 79,00

knedlíky tlačenka světlá 91,00

kynutý     300g 9,00
mísa 1000g 232,00 kynutý     500g 14,90 balené saláty  (4x150g)
mísa 500g 116,00 houskový 500g 15,40
talíř 250g 58,00 bramborový 500g 20,20 vlašský 48,80

pochoutkový 67,30
rumcajs 58,40
zelný s kapií 39,90
dělnický 50,90
rybí s majonézou 67,20
pitkinův mls 60,70
grónská pomazánka 53,10

Šlepr s.r.o.          Dubany 22, Libochovice

ceník platný od 1.1.2017 (bez DPH)

obložené mísy

Objednávky do  17.00  hod. na tel. 416 591 122 (zázn.+fax),    
416 536 176, 723 393 249, (kontakt 602 495 797)                                                                         

knedlíky  je nutné objednat do  11.00 hod.                                                                               

více informací na:  www.slepr.cz


