
Zelná polévka s klobásou

Hovězí guláš

Vepřový kotlet na grilu

Pečená kachna

Houskový knedlík, brambor, kysané zelí

Moučník

…………………………………………………………...

Zeleninová polévka

Hovězí maso s cizrnou a hráškem

Špikovaná vepřová plec

Krůtí prsíčka na žampiónech

Rýže, brambor, houskový knedlík, zelí

Moučník

…………………………………………………………...

Hovězí vývar s masem a nudlemi

Svíčková na smetaně

Maďarský vepřový guláš

Pečené kuře

Brambor, houskový knedlík, teplá zelenina

Moučník

…………………………………………………………...

Kuřecí vývar s těstovinami

Hovězí kari

Kuřecí paličky Tandori

Grilovaný stříbrný losos

Rýže, bramborová kaše, teplá zelenina

Moučník

Hráškový krém s krutony

Hovězí Stroganov

Smažený vepřový řízek

Špikovaná krůtí prsíčka

Rýže, brambor, špenát

Zeleninový salát

…………………………………………………………...

Kapustová polévka s uzeným masem

Hovězí roláda se slaninou a česnekem

Kuřecí prsíčka na paprice

Pstruh pečený na másle

Šťouchaný brambor, rýže

Zeleninový salát

…………………………………………………………...

Hovězí vývar se smaženými nudlemi

Roštěná na houbách

Vepřové nudličky se zeleninou

Smažená kuřecí prsíčka

Hranolky, těstoviny

Zeleninový salát

…………………………………………………………...

Hovězí vývar s masem a rýží

Hovězí maso na víně

Zapečené těstoviny s uzeným masem

Smažená aljašská treska

Knedlík, brambor

Moučník

Pracovní obědy
Bufety 295 Kč
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Domácí tlačenka s cibulkou

Kuřecí salát

Pečený rostbíf

Nabídka minipředkrmů

Nakládané speciality

Zelná polévka s klobásou

Kuřecí vývar s masem a nudlemi

Tradiční svíčková na smetaně

Vepřový vrabec pečený na česneku s kysaným 
zelím

Bylinková kuřecí prsíčka připravovaná 
na našem grilu

Jitrnice a jelítka

Selská roláda z vepřového masa

Kapusta s uzeným masem

Brokolice se sýrem

Zapečené šunkofl eky

Přílohy – dušené zelí, houskový knedlík, brambor, 
šunková rýže, farmářské brambory

Teplá zelenina

Nabídka zeleninových salátů

Nabídka ovoce

Tvarohový dort s jahodami

Jablkový závin

Nabídka moučníků
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Český bufet 420 Kč
Nabídka minipředkrmů

Nakládané sýry a uzenářské speciality

Krkonošské kyselo

Hovězí vývar s masem a nudlemi

Pečené kachní stehno

Kuřecí prsíčka na grilu

Sekaný řízek se sýrem

Roštěná na slanině

Halušky s uzeným masem a kysaným zelím

Houskový knedlík, zelí, bramborová kaše, 
hranolky, rýže

Teplá zelenina

Zelenina, dressingy a dochucovadla

Zmrzlina

Nabídka dezertních moučníků

Večeře

Bufet 350 Kč (složení ukázkového bufetu)01 02



Studené předkrmy

Coctel de Mariscos (Plody moře)

Nachos con salsa de Méjico (Nachos s mexickou 
salsou)

Ensalada con carne de Res (Salát s hovězím masem)

Gaspacho (Studená polévka)

Sopa de Méjico (Mexická polévka)

Carne (Matambre) en Parilla (Roštěná na grilu)

Olla de Puerco Aromatizado (Vepřový kotlík)

Pollo con Chilles Cuearesmanos Rojos (Kuřecí 
s paprikovou omáčkou)

Tortillas (Plněné tortilly)

Pescado con Naranja (Ryba na pomerančích)

Ovoce 

Moučník
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Mexický bufet 350 Kč
Nabídka uzených mas

Nabídka českých sýrů

Nakládané ryby

Nabídka minipředkrmů

Nakládané speciality

Krkonošské kyselo

Hovězí vývar s masem a nudlemi

Krakonošova roštěná s houbičkami a cibulovými 
plátky

Vepřový kotlet dle Harracha připravovaný našimi 
kuchaři na grilu

Špindlerovské kuře s nádivkou ze slaniny a čerstvé 
zeleniny

Čerstvý labský pstruh na kmíně

Pečený králičí hřbet na zelenině se šunkou

Přílohy – krkonošské bramboráčky, houbové 
nudle, brambory, houskový knedlík, bramborové 
krokety, dušená zeleninová rýže

Teplá zelenina

Nabídka zeleninových salátů

Nabídka ovoce

Čokoládová pěna s ovocem

Tvarohové řezy

Nabídka banketních moučníků

Borůvkové knedlíky s tvarohem

Večeře

Krkonošský bufet 450 Kč03 04



Harmony  Club Hotel **** superior 

Bedřichov  106,  543 51  Špindlerův Mýn l tel.:  499 469 553, 499 469 111

Email: obchod@harmonyclub.cz l www.harmonyclub.cz

Myslivecký bufet 650 Kč
Uzený jazyk v aspiku
Nakládané sýry
Papriková klobása
Rybí salát
Nabídka minipředkrmů
Nakládané speciality

Zeleninová polévka
Cibulačka

Zbojnická roláda z hovězího masa se slaninou 
a česnekem
Pečené selátko porcované našimi kuchaři
Krůtí nudličky na slanině
Zvěřinové ragú ze zvěřiny ulovené v českých lesích
Vesnické brambory
Český pečený kapr na česneku
Plněný zelný list, pečený na slanině

Příloha – dušené zelí, rýže se zeleninou, vařené 
brambory, houskový knedlík, bramborové špalíčky, 
krokety

Teplá zelenina
Nabídka zeleninových salátů
Nabídka ovoce
Čokoládová pěna se šlehačkou
Vanilkový puding s ovocem
Jogurtový dort
Nabídka banketních moučníků

Košíčky s paštikovou pěnou
Masový salát
Kyselé ryby
Nabídka českých sýrů
Nabídka minipředkrmů
Nakládané speciality

Domácí bramboračka s houbami
Zvěřinový vývar

Hovězí hřbet pečený na rozmarýnu porcovaný našimi 
kuchaři
Vepřové plátky na smetaně s houbami a jalovcem
Pečená divoká kachna s nádivkou z hub, uzeného masa 
a žemle
Zvěřinový guláš ochucený červeným vínem
Špikovaná krůtí prsíčka na divoko
Vařený květák s bylinkovou omáčkou

Přílohy – šťouchané brambory se slaninou, dušená rýže, 
houskový knedlík, bramborové hranolky, bramborové 
placky se škvarkami

Teplá zelenina
Nabídka zeleninových salátů
Nabídka ovoce
Ovocný salát
Čokoládový dort
Nabídka banketních moučníků

Večeře

Vesnický bufet 450 Kč05 06


