ŘEZNICTVÍ KOLOMÝ

KATALOG VÝROBKŮ
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HISTORIE
Rodinná firma řeznictví Kolomý je na trhu od roku 1993, zakládací myšlenkou bylo
spojení kvality, tradice a rodinného ducha. Firma funguje už přes 22 let v malé vesničce
v podhůří Jeseníků ve Starém Městě u Bruntálu. Prioritním cílem není vyrábět kvanta
nekvalitního zboží, ale v menším množství kvalitní výrobky.
Při výrobě používáme pouze kvalitní a vybrané suroviny, které dodávají našim výrobkům
výjimečnou a jedinečnou chuť a vůni. Cílem je zachování čerstvosti a kvality výrobků.
Ve firmě pracuje otec a syn, což znamená předávání receptur z generace na generaci.

Jaromír Kolomý:“řezničinu dělám jenom přes
40 let. V každém výrobku je i kus mého srdce.“

Miroslav Kolomý: „svou
práci dělám rád“
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Jaromír Kolomý- Řeznictví s. r. o.
Staré Město 122, 792 01 Bruntál
IČO: 268 44 818, DIČ: CZ26844818
Firma se nachází v obci Staré Město v podhůří Hrubého Jeseníku, 3 km severozápadně
od města Bruntál.
Souřadnice: 50.0054819N, 17.4260236E

Jaromír Kolomý- Řeznictví s. r. o.
Staré Město 122
792 01 Bruntál

Prodejna (objednávky): tel.: 554 713 914
Personální oddělení: tel.: 731 897 684

reznictvikolomy@gmail.com

www.reznictvikolomy.cz

Facebook: Řeznictví a uzenářství u Kolomých
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Tepelně opracované masné výrobky

Pradědova klobása
Pradědova klobása je výjimečná svou lehce pikantní chutí,
kterou navozuje přítomnost koření. Pikantní chuť vynikne,
pokud ji lehce opečete na grilu nebo ohřeje ve vodě.
Pozor voda nesmí vřít- jinak je narušena struktura a
klobása ztrácí svou chuť!

Staroměstská jemná klobása
Tato klobása je vyráběna na způsob vysočinové klobásy.
Její specifická mozaiková struktura je viditelná po nakrojení.
Pozor voda nesmí vřít-jinak je narušena struktura a
klobása ztrácí svou chuť!

Klobása „K“
Chuť podobná domácí klobáse,
Klobása, se kterou jsme začínali, je na trhu od roku
1993. Je jemná a lehce pikantní. Je dobrá, když se
Ohřeje v horké vodě, vhodná na gril.
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Šunková klobása
Klobása s jemnou chutí. Nejlépe si ji vychutnáte
naservírovanou na kolečka. Nebo je také dobrá po
ohřátí ve vodě.

Buřty
Klasický špekáček, který navodí táborákovou atmosféru.
Nejlépe si ho vychutnáte, když ho opečete na ohni.

Cigáro
Vhodné na gril nebo do udírny pro prohřátí.
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Debrecínské párky

Jemné párky

Jsou sourozencem od jemných párků,

Jsou ve skopovém střevě. Výrazně jemná

Ale vynikají svou lehce pikantní chutí.

chuť. Vhodné pro děti.

Kabanos speciál a točený

Staroměstské párky

Tepelně opracovaný trvanlivý salám VYSOČINA

Pradědův paprikový (tepelně oprac. Masný výrobek);
Vysočinou salám (tepelně oprac. Trvanlivý výrobek)
100 g výrobku je vyrobeno ze 150 g syrového masa.

6

Tepelně opracované masný výrobky
SALÁMY
Šunkový salám
Jemný salám
Česnekový
nářez

Český salám

Játrovka
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UZENÁ MASA

Uzená vepřová kýta

Uzená krkovice

Uzená vepřová plec

Bůčková roláda

Bůčková roláda s kotletkou

Debrecínská pečeně

8

VAŘENÉ VÝROBKY – ZABÍJAČKOVÉ POCHOUTKY
Jelita

Jitrnice

Chuť klasického, domácího jelita.

Výraznější chuť jater a syrové cibule

Kroupy, krev, smažená cibule, vepřové maso,

Jelitový prejt

spolu s česnekem dávají vyniknout chuť
jitrnice

Jitrnicový prej

Tlačenka „K“
Domácí výrobek, po nakrojení
vyniká její masová struktura.
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Pečená sekaná

Pečené maso (Krkovice)

Špek

Sádlo
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Naše speciality

Uzený bok bez kosti
U tohoto výrobku je zachována stará řeznická receptura,
kdy je nakládán do beček, ty se následující dny překládají a poté 3- 5 týdnů v těchto
bečkách dozrává.
Na 100 g výrobku je vyrobeno ze 120g syrového masa

Dušená šunka Standard
Patří k nejprodávanějším výrobkům.
Má svou specifickou chuť, vůni a to je vše
podtrhnuto vysokým podílem masa.

Naložená, syrová krkovice a kotleta
Vhodné na grilování. Nutné důkladně
tepelně ošetřit!
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DAKARSKÁ KLOBÁSA
„Klobása prověřená dakarem“

Jak už sám název napovídá, jedná se o klobásu, která byla
součástí stravy jezdů na nejtěžší rally světa Dakar. Jak říká pilot
Tatry Buggyra Martin Kolomý:„Rozhodně nemůžou chybět. Dají se
snadno směnit, mnohdy už posloužily jako dobré platidlo. Když
jsem měl jednou technické problémy, tak jsem je dokonce vyměnil za náhradní díl, který
bychom těžko dostávali za peníze.“ Vzpomíná Martin Kolomý

Jde o klobásu, která vyniká svou lehce pikantní chutí.
Vhodná jako součást servírování k sýru a vínu.
Tato klobása je specifická svou originální a tajnou recepturou. Doporučujeme konzumaci
klobásy k dobrému vínu nebo sýru.

NALOŽENÁ, PŘEDVAŘENÁ KÝTA

N

abízíme možnost naložené, předvařené kýty, která je
vhodná na oslavy, svatby. Kýtu pozvolna ohříváte na
grilu a okrajujete. Je možné u nás zapůjčení grilu
pro přípravu kýty.




Je ideálním společníkem při oslavách, svatbách
nebo posezení.
Nabízíme možnost zapůjčení grilu.
Objednávky je nutné nahlásit minimálně TÝDEN
předem.
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