
BUSINESS MENU 

Hlavní chody

Tato nabídka je platná pro skupiny od 20 osob.

220 g Pečené kuřecí stehno se šťouchanými bramborami, máslová zelenina 129,- 169,- 199,-
150 g Soté z kuřecího masa s kořením Tandoori, jasmínová rýže 129,- 169,- 199,-
150 g Holandský řízek s bramborovou kaší, kyselá okurka 139,- 179,- 209,-
150 g Steak z vepřové krkovice, karamelizovaná červená cibule, pepřová omáčka, pečené grenaille 139,- 179,- 209,-
200 g Linguine quattro formaggi 139,- 179,- 209,-
150 g Vepřový bůček glazovaný v medu a černém pivu, červené zelí, bramborový knedlík 139,- 179,- 209,-
150 g Řízečky z vepřové panenky s máslovým bramborem a petrželkou, okurkový salát 169,- 219,- 239,-
150 g Hovězí Stroganov s dušenou rýží 169,- 209,- 239,-
120 g Špalíky z vepřové panenky, hříbková omáčka, gratinované brambory 179,- 219,- 249,-
250 g Konfitované kachní stehno, červené zelí s brusinkami, žemlový knedlík 199,- 239,- 269,-
150 g Svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem a brusinkami 199,- 239,- 269,-
200 g Hovězí líčka na portském víně, grilovaná kořenová zelenina, bramborové pyré 209,- 249,- 279,-
150 g Vídeňský řízek s lehkým bramborovým salátem 219,- 259,- 289,-
120 g Marinovaný losos ve třtinovém cukru, smetanový špenát, bramborové pyré s kurkumou 259,- 299,- 329,-
Fit menu

Caesar salát s dresinkem z ančoviček, česnekovými krutony, hoblinami parmazánu … 119,- 159,- 189,-
     - 120 g s grilovanými kuřecími prsíčky 149,- 189,- 209,-
150 g Kuřecí prso na grilu se zeleninovým ratatouille Bez lepku a laktózy 129,- 169,- 199,-

Dezerty

Předkrmy

Domácí makový závin s višněmi a vanilkovým krémem 40,-
Tvarohový Cheesecake s lesním ovocem 40,-
Jablečný štrůdl s karamelovou omáčkou 30,-

Šlehačková roláda 30,-

Pečená červená řepa, gorgonzola s medem  
a vlašskými ořechy, bagetka

Domácí paštika na brusinkách s křenem a vinnou redukcí, pečivo
Filátko z uzeného pstruha na lehkém bramborovém salátu

Kuřecí vývar s masem a celestinskými nudlemi
Hovězí vývar s masem a nudlemi, zelenina julienne

Tomatový krém s bylinkovým pestem Bez lepku a laktózy
Dýňová polévka Bez lepku a laktózy

Nejen k firemnímu setkání jsme pro Vás připravili nový koncept nabídky menu, které si nyní můžete sami  
sestavit dle vlastní chuti, vyberte si předkrm nebo polévku a zkombinujte s hlavním chodem.

Polévky

Dvouchodové menu
(polévka, hlavní chod)

Dvouchodové menu
(předkrm, hlavní chod)

Tříchodové menu
(předkrm, polévka, hlavní chod)


