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2

Nabídka minipředkrmů
Nakládané sýry a uzenářské speciality

Zelná polévka s uzeným masem
Hovězí vývar se zeleninou a těstovinou

Telecí na žampiónech
Vepřová panenka na grilu
Pečená kuřecí stehýnka
Mořský vlk s grilovanou zeleninou
Gnocchi se smetanou a špenátem
Zeleninové rizoto

Houskový knedlík, bramborová kaše, těstoviny, 
pečené brambory, bramborové hranolky
Teplá zelenina 
Zeleninové saláty
Nabídka minidezertů
Zmrzlina

1

Nabídka minipředkrmů
Nakládané sýry a uzenářské speciality

Čočková polévka se zeleninou 
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky

Hovězí svíčková stroganov
Špikovaná vepřová kýta
Losos na grilu
Nadívaná baby kuřátka
Quinoa s květákem
Dušené kapustičky
Bramborové knedlíky, brambor, rýže, těstoviny, 
hranolky
Teplá zelenina 
Zeleninové saláty
Nabídka minidezertů
Zmrzlina

VEČEŘE FORMOU  
ŠVÉDSKÉHO STOLU   550 Kč / osoba
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VEČEŘE FORMOU  
ŠVÉDSKÉHO STOLU   550 Kč / osoba

4

Kulajda
Hovězí vývar s smaženým hráškem

Telecí plec pečená na tymiánu
Vepřová smě s-chuan
Pečené kuře se zeleninou
Losos na grilu
Těstoviny aglio olio pepperoncino
Kuskus se zeleninou
Špenát

Houskový knedlík, brambor, šunková rýže, 
americké brambory,
Teplá zelenina 
Zeleninové saláty
Nabídka minidezertů
Zmrzlina

3

Česnekový krém
Kuřecí vývar s masem a nudlemi

Hovězí angus na víně
Pečené vepřové koleno
Špikovaná krůtí prsíčka
Pstruh na slanině
Kroupy s uzeným masem
Kysané zelí
Houskový knedlík, šťouchaný brambor, rýže, 
těstoviny, bramborové krokety
Teplá zelenina 
Zeleninové saláty
Nabídka minidezertů
Zmrzlina
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Nabídka minipředkrmů
Nakládané sýry a uzenářské speciality

Zeleninová polévka
Kuřecí vývar s nudlemi

Flank steak na grilu
Vepřový guláš
Kuřecí roláda
Nilský okoun s tomaty
Těstoviny s boloňskou omáčkou
Bulgur s houbami a grilovanou zeleninou

Houskový knedlík, šťouchaný brambor, divoká 
rýže, bramborové hranolky
Teplá zelenina 
Zeleninové saláty
Nabídka minidezertů
Zmrzlina

5

Nabídka minipředkrmů
Nakládané sýry a uzenářské speciality
Gulášová polévka
Hovězí vývar s knedlíky

Pečená vepřová plec na česneku
Krakonošův plamen
Krůtí prsíčka na grilu
Candát na cibuli a slanině
Restované žampióny
Zapečené těstoviny

Žemlový knedlík, rýže, pečené brambory, 
bramborové krokety
Teplá zelenina 
Zeleninové saláty
Nabídka minidezertů
Zmrzlina

VEČEŘE FORMOU  
ŠVÉDSKÉHO STOLU   550 Kč / osoba
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8

Nabídka minipředkrmů
Nakládané sýry a uzenářské speciality

Dýňová polévka s kapkou dýňového oleje 
a opraženými dýňovými semínky
Hovězí vývar se smaženými nudlemi

Hovězí guláš
Pečená krkovice na česneku
Kuřecí prsíčka na grilu
Smažená mořská štika
Tagliatelle s kousky lososa
Špenát

Americké brambory, bramborová kaše, rýže, 
těstoviny, bramborový knedlík
Teplá zelenina 
Zeleninové saláty
Nabídka minidezertů
Zmrzlina

7

Nabídka minipředkrmů
Nakládané sýry a uzenářské speciality

Fazolová polévka s uzeným masem
Hovězí vývar s nudlemi

Rib eye krájený 
Vepřová líčka na víně
Grilované kuřecí paličky 
Pstruh s grilovanou zeleninou
Italské rizoto se zeleným chřestem
Plněné žampiony Portobello

Housko knedlík, rýže, bramborová kaše, těstoviny, 
steakové hranolky
Teplá zelenina 
Zeleninové saláty
Nabídka minidezertů
Zmrzlina

VEČEŘE FORMOU  
ŠVÉDSKÉHO STOLU   550 Kč / osoba
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Nabídka minipředkrmů
Nakládané sýry a uzenářské speciality

Krkonošské kyselo
Hovězí vývar s bylinkovými knedlíčky

Svíčková na smetaně
Smažený vepřový řízek
Pečená kachna
Pstruh na másle
Tarhoňa s kuřecím masem a houbami

Houskový knedlík, šťouchaný brambor, kysané zelí, 
bramborové krokety, zeleninová rýže
Teplá zelenina 
Zeleninové saláty
Nabídka minidezertů
Zmrzlina

9

Nabídka minipředkrmů
Nakládané sýry a uzenářské speciality

Kapustová polévka
Kuřecí vývar se zeleninou

Roštěná na slanině
Vepřový kotlet na grilu
Krůtí prsíčka se zeleninou
Slávky na víně
Pečená hlíva ústřičná
Svazečky chřestu ve slanině

Žemlový knedlík, rýže, brambor, penne, bramborové 
hranolky
Teplá zelenina 
Zeleninové saláty
Nabídka minidezertů
Zmrzlina

VEČEŘE FORMOU  
ŠVÉDSKÉHO STOLU   550 Kč / osoba



OBĚDY FORMOU  
JEDNODUŠŠÍHO PRACOVNÍHO  
BUFETU 450 Kč / osoba

Harmony Club Hotel **** superior
Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mýn
Tel.: 499 469 553, 499 469 111 l Email: obchod@harmonyclub.cz

A

Frankfurtská polévka  
s párkem

Hovězí na víně  
z krkonošského anguse

Vepřový kotlet na grilu

Kuřecí stehýnka pečená  
na zelenině

Nilský okoun s grilovanou  
zeleninou

Šťouchaný brambor,  
bramborové hranolky,  
divoká rýže

Zeleninový salát

Moučník

B

Hovězí vývar s játrovými 
knedlíčky

Svíčková na smetaně

Vepřové nudličky  
s grilovanou paprikou

Kuřecí prsíčka na grilu  
se sušenými tomaty

Losos na grilu

Houskový knedlík, pečené 
brambory, penne

Zeleninový salát

Moučník

C

Jemná květáková polévka

Roštěná na slanině

Pečená vepřová plec  
na česneku

Kuřecí roláda

Pstruh po krkonošsku

Rýže, bramborový knedlík, 
kysané zelí, bramborová kaše

Zeleninový salát

Moučník

www.harmonyclub.cz



OBĚDY FORMOU  
JEDNODUŠŠÍHO PRACOVNÍHO  
BUFETU 450 Kč / osoba
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D

Kuřecí vývar se zeleninou 
a nudlemi

Hovězí guláš

Vepřový vrabec na česneku

Pečená kachna

Candát na slanině a cibuli 

Houskový knedlík, špenát, 
brambor, těstoviny

Zeleninový salát

Moučník

E

Bramborová polévka

Vepřová panenka na grilu 
s cibulkami

Hovězí roláda

Grilované kuřecí paličky

Smažená mořská štika

Bramborové hranolky, teplá 
zelenina, bramborová kaše, rýže

Zeleninový salát

Moučník

F

Hráškový krém s opečenými 
krutony

Hovězí krk dušený na houbách

Smažený vepřový řízek

Špikovaná krůtí prsíčka

Těstoviny s kousky lososa

Rýže, šťouchaný brambor, 
těstoviny

Zeleninový salát

Moučník

www.harmonyclub.cz



OBĚDY FORMOU  
JEDNODUŠŠÍHO PRACOVNÍHO  
BUFETU 450 Kč / osoba
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G

Čočková polévka se zeleninou

Hovězí maso s červenými 
fazolemi

Vepřové nudličky s hlávkovým 
zelím a čínskými houbami

Smažená kuřecí prsíčka

Pstruh na másle a kmíně

Rýže Basmati, šťouchaný 
brambor, grilovaná zelenina, 
brambor

Zeleninový salát

Moučník

H

Francouzská cibulová polévka

Telecí řízky na šalvěji

Maďarský vepřový guláš

Kuřecí prsíčka na paprice 
a smetaně

Mořská štika s grilovanou 
zeleninou

Rýže, těstoviny, bramborová kaše

Zeleninový salát

Moučník

I

Hovězí vývar s knedlíčky

Vepřové nudličky se zeleninou 
a žampióny

Gnocchi s kuřecím masem 
a špenátem

Losos na grilu

Zapečené těstoviny

Gratinované brambory, rýže, 
teplá zelenina

Zeleninový salát

Moučník

www.harmonyclub.cz



UKÁZKA RAUTU 990 Kč / osoba

Tuňák a losos sashimi, 

Tuňák a losos nigiri

Maki rolky

Hovězí svíčková marinovaná v saké

Zauzená kachní prsíčka s višněmi                           

Studený flank steak s tuňákovou omáčkou

Losos v černém sezamu

Vepřová panenka na rozmarýnu doplněná salátkem 
z uzeného jazyka

Carpaccio z mušle sv.Jakuba

Telecí hřbet s francouzským salátkem

Perlička s čočkou Beluga

Sušená šunka s cukrovým melounem

Grilovaný rib eye

Grilovaná chapadla chobotnice s bramborovým pyré 
s pastyňákem

Tygří krevety smažené v panko strouhance 
s cuketovým ragů

Hřbet ze selátka a ragú z hlívy ústřičné

Prsíčka z perličky s bylinkovou nádivkou, fava fazolky 
a pečená červená řepa

Jehněčí kotletky s medvědím česnekem

Vepřová panenka balená ve vídeňské slanině

Nabídka zeleninových salátů

Nabídka exotického ovoce

Nabídka italských sýrů se sušeným ovocem a fíkovou 
marmeládou

Zmrzlina

Banketní moučníky
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UKÁZKA RAUTU 790 Kč / osoba

A

Vepřová panenka s grilovanými tomaty

Telecí hřbet s tuňákovou omáčkou

Parmská šunka s parmezánovými hoblinami

Marinovaný losos a koprové creme fraiche

Tygří krevety s čočkou beluga

Kuřecí prsíčka se sušenými tomaty

Rib eye

Vepřová líčka na víně

Smažené kuřecí řízečky

Panenka balená ve vídeňské slanině

Tuňák v banánových listech

Růžový telecí hřbet se zelenou čočkou

Nabídka českých sýrů se sušeným ovocem a ořechy

Zeleninové saláty

Nabídka ovoce

Nabídka minidezertů

B

Tataráček z mladého býčka s topinkami s česnekem

Bylinková vepřová panenka s medovou omáčkou

Uzená kachní prsíčka s marinovanými višněmi

Uzený losos na pšeničné tortille

Sušená šunka s cukrovým melounem

Celozrnné košíčky s lososovým kaviárem

Sýr feta balený v grilovaném lilku

Grilovaný flank steak

Pečený hřbet ze selátka

Hovězí gulášek

Tygří krevety sweet and sour

Losos balený v sezamu

Smažené vepřové řízečky

Nabídka českých sýrů se sušeným ovocem a ořechy

Zeleninové saláty

Nabídka ovoce

Nabídka minidezertů
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VEGETARIÁNSKÁ JÍDLA

Smetanová kari brokolice

Polentové knedlíky plněné hlívou se špenátem

Cuketové palačinky z kefíru

Koule z cukety v rajčatové omáčce

Salát s pečenou dýní a tarhoňou

Kuskus s uzeným tofu a zeleninou

Kroupy s cizrnou a rajčaty

Hlíva ústřičná na paprice s polentovými knedlíčky

Celozrnné špagety s bazalkovým pestem

Dýňové placičky se salátkem z červené řepy

Rýžové nudle s pórkem a slunečnicovým semínkem

Kapustové karbanátky s ovesnými vločkami, pečené 
v troubě

Tofu obalené v těstíčku s míchaným salátem ze řepy 
a quinoi

Hlíva na tofu a kari

Tarhoňa s grilovanou zeleninou a pestem 

Pohanka s kapustičkami a lesními houbami

Jáhlovo-zeleninové placičky

Noky s brokolicí a opraženou strouhankou

Tarhoňa se žampiony a špenátem

Lečo s tofu

Plněný lilek drcenými rajčaty a kuskusem

Quinoa s květákem

Kuskus se sušenými rajčaty a fazolkami

Černá ráže s pečenou zeleninou a kozím sýrem

Portobello burger se ztraceným vejcem a avokádem

Smažené celerové hranolky

Pohanková sekaná s dýní

Bulgur s kapustičkami a kořenovou zeleninou

Špenátový koláč s kozím sýrem


