
Ceník zvěřiny: 

 

 

Druh zvěře: srnčíDruh zvěře: srnčíDruh zvěře: srnčíDruh zvěře: srnčí    (srnec obecný)(srnec obecný)(srnec obecný)(srnec obecný)    

Původ: uloveno zPůvod: uloveno zPůvod: uloveno zPůvod: uloveno z    volně žijící zvěře Moravskoslezský kraj, ČRvolně žijící zvěře Moravskoslezský kraj, ČRvolně žijící zvěře Moravskoslezský kraj, ČRvolně žijící zvěře Moravskoslezský kraj, ČR    

 

 

Cena za 1kgCena za 1kgCena za 1kgCena za 1kg    

 

 

Plec bez kosti:     290Kč  (guláš, dušení) 

 

Kýta bez kosti:  350Kč  (pečení, steak, svíčková) 

 

Krk bez kosti:   300Kč  (guláš, dušení) 

 

Hřbet bez kosti  520Kč (medailonky, minutky, gril) 

 

Panenka:    570Kč   (minutky, gril) 

 

Maso na guláš :  290Kč 



Ceník zvěřiny: 

 

Druh zvěře: černá (prase divoké)Druh zvěře: černá (prase divoké)Druh zvěře: černá (prase divoké)Druh zvěře: černá (prase divoké)    

Původ: uloveno zPůvod: uloveno zPůvod: uloveno zPůvod: uloveno z    volně žijící zvěře Moravskoslezský kraj, ČRvolně žijící zvěře Moravskoslezský kraj, ČRvolně žijící zvěře Moravskoslezský kraj, ČRvolně žijící zvěře Moravskoslezský kraj, ČR    

 

Cena za 1kgCena za 1kgCena za 1kgCena za 1kg    

 

Plec bez kosti:   210Kč (guláš, dušení, pečení) 

 

Kýta bez kosti:  240Kč (pečení, steak, guláš, svíčková) 

 

Krk bez kosti:   240Kč  (pečení, gril, dušení, guláš) 

 

Hřbet bez kosti:  340Kč  (minutky, steak, gril) 

 

Panenka:    400Kč  (minutky, gril) 

 

Maso na guláš :  190Kč 

 

Žebra:    130Kč  (pečení, vaření, gril) 

 

Lalok, bok:    90Kč  (výpečky) 



Ceník zvěřiny: 

 

 

Druh zvěře: jelení (jelen evropský)Druh zvěře: jelení (jelen evropský)Druh zvěře: jelení (jelen evropský)Druh zvěře: jelení (jelen evropský)    

Původ: uloveno zPůvod: uloveno zPůvod: uloveno zPůvod: uloveno z    volně žijící zvěře Moravskoslezský kraj, ČRvolně žijící zvěře Moravskoslezský kraj, ČRvolně žijící zvěře Moravskoslezský kraj, ČRvolně žijící zvěře Moravskoslezský kraj, ČR    

 

Cena za 1kgCena za 1kgCena za 1kgCena za 1kg    

 

Plec bez kosti:     250Kč   (pečení, guláš, dušení) 

 

Kýta bez kosti:  290Kč (steak, pečení, řízek, gril, svíčková) 

 

Krk bez kosti:  210Kč  (gril, ragú) 

 

Hřbet bez kosti  400Kč (medailonky, steak, svíčková, gril) 

 

Panenka:   500Kč   (minutka) 

 

Maso na guláš :  260Kč  (kostky) 

 

Kosti:    60Kč   (vývar) 



Ceník zvěřiny: 

 

 

Druh zvěře: dančí (daněk skvrnitý)Druh zvěře: dančí (daněk skvrnitý)Druh zvěře: dančí (daněk skvrnitý)Druh zvěře: dančí (daněk skvrnitý)    

Původ: uloveno zPůvod: uloveno zPůvod: uloveno zPůvod: uloveno z    volně žijící zvěře Moravskoslezský kraj, ČRvolně žijící zvěře Moravskoslezský kraj, ČRvolně žijící zvěře Moravskoslezský kraj, ČRvolně žijící zvěře Moravskoslezský kraj, ČR    

 

Cena za 1kgCena za 1kgCena za 1kgCena za 1kg    

 

Plec bez kosti:  250Kč                (pečení, guláš, dušení) 

 

Kýta bez kosti:  290Kč (steak, pečení,guláš, svíčková) 

 

Krk bez kosti:  210Kč (gril, ragú, guláš, dušení) 

 

Hřbet bez kosti  400Kč (medailonky, steak, svíčková) 

 

Panenka:   500Kč   (minutka, gril) 

 

Maso na guláš:  260Kč    

 


