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BUFET, RAUT
NABÍDKA

Variace českých a evropských sýrů
Domácí panenská sekaná v bránici
Vepřové řízečky v sezamové strouhance
Kuřecí řízečky v těstíčku
�Čerstvá zelenina - špalíčky okurek  

a paprik, cherry rajčátka

Kyselé okurky, domácí chléb, pečivo
�Ovoce - různé druhy - např. ananas,  

jahody, hrozno atd.

Mini koláček

Variace studených minipředkrmů
Zelná přesnídávková polévka

Hovězí líčka na portském víně  
s pečenými žampióny
Přírodní kuřecí roládky plněné šunkou a sýrem
�

Bramborové pyré s muškátovým oříškem 
Pečené brambory s rozmarýnem 
Rýže Basmati
Variace čerstvé zeleniny, dresingů a omáček
�Variace světlého a tmavého pečiva,  
domácí chléb
Čerstvé krájené ovoce
Nabídka minidezertů

Nakládaný hermelín
Variace českých sýrů
Nakládané buřty s cibulí
Zeleninový salát s kousky kuřecího masa
Bramborová s hřibky

�

Variace mini předkrmů – aspik, sýrové  

a šunkové roládky atd. 

Kuřecí vývar s játrovámi knedlíčky a nudlemi

Svíčková na smetaně
Vepřové výpečky, červené zelí
Kuřecí prsíčko protýkané slaninou 
podávané na grilované zelenině
Domácí panenská sekaná v bránici
Strapačky se zelím a uzeným masem
Zapékaná zelenina se šunkou a sýrem
Kuřecí pečené stehýnko na zelí

�Domácí houskové a bramborové knedlíky
Vařené brambory s petrželkou
Dušená rýže se zeleninou
�Variace světlého a tmavého pečiva,  
domácí chléb
Grilovaná zelenina
Nabídka ovoce
Moučník

Škvarková pomazánka
Domácí tlačenka
Domácí panenská sekaná v bránici
Farmářská klobáska
Zabijačková polévka
Pečená krkovice
Zabijačkový guláš
Uzené maso
Jitrnicový a jelitkový prejt
Pečené vepřové koleno
Šťouchané brambory s cibulkou
Kyselé zelí
�Domácí houskové knedlíky,  
domácí špekový knedlík
Salát z kyselého zelí
Hořčice, křen
Kyselá okurka
�Variace světlého a tmavého pečiva,  
domácí chléb
Domácí bublanina s ovocem

Domácí paštika z kachních jater s brusinkami
Křepelčí vejce na francouzském salátě
Anglický roastbeef plněný chřestem
�Mini toustičky s česnekem  
a tatarským biftekem
Chřestový krém s bílým vínem a krutony
Hovězí vývar s játrovou rýží

Vepřová panenka plněná švestkou v anglické slanině
Kachní prsa pečená na tymiánu
Krůtí rolka plněná špenátem a mozzarellou
Dančí kýta s šípkovou omáčkou
Losos Wellington

Domácí karlovarský knedlík
Bramborové pyré s karotkou
Steakové hranolky
Dušená rýže s cibulkou
�Variace světlého a tmavého pečiva, 
domácí chléb
�Nabídka zeleninových salátů – čerstvá zelenina
�Nabídka ovoce
�Nabídka minidezertů

Mini mozzarella s cherry rajčátky s bazalkovým pestem
Krevetový koktejl
�Variace mini toastíku – česnekový s mandarinkou, 

lososový s kiwi třená niva s hroznovým vínem

Plněný košíček kaviárovou pěnou
��Variace sýrů s hroznovým vínem a vlašskými ořechy
�Uzený filet ze pstruha s pažitkovou omáčkou
�Domácí paštika s konfitovanou cibulkou
�Kuřecí galantina s brusinkovou omáčkou

Šunka od kosti s křenem a hořčicí, kyselá zelenina
�Hovězí guláš se smaženou cibulkou, variace knedlíků
�Salátový bar z čerstvé zeleniny  
s variací dresinků a doplňků
�Výběr z domácího bílého i celozrnného pečiva, máslo
�Jablečný závin s mandlemi a vanilkovou omáčkou
�Čokoládová pěna s čerstvým ovocem
�Mini dezerty

 - Všechny výše uvedené ceny jsou včetně 21% DPH v Kč -

                  Pro skupiny větší  50ti osob

Studené občerstvení  
200,- Kč/osoba

  Bufet      
350,- Kč/osoba 1

Český – bufeto/raut 
420,- Kč/osoba 2

Zabíjačkový bufet 
430,- Kč/osoba3

Slavnostní raut  
650,- Kč/osoba4

Plesová nabídka  
550,- Kč/osoba5


