Nabídka obědů a večeří pro malé i velké skupiny
platí při odběru alespoň 15 porcí od jednoho druhu, pokud není uvedeno jinak

Oběd/ večeře formou polobuffet
je obdobou plného buffetu s tím rozdílem, že některé položky nejsou k dispozici formou „sněz, co sníš“ ale v ceně je zahrnuta jen 1 porce na osobu

1 chod á 120,Hlavní jídlo (1 porce, výběr min ze 2 druhů z buffet)+ Příloha (sněz co sníš, výběr min ze 2 druhů z buffet)
2 chody á 165,Předkrm (1 porce, servírovaný) nebo Polévka (sněz co sníš, výběr min ze 2 druhů z buffet) nebo Salátbar
Hlavní jídlo (1 porce, výběr min ze 2 druhů z buffet) + Příloha (sněz co sníš, výběr min ze 2 druhů z buffet)

(1 miska, výběr min ze 2 druhů z buffet)

3 chody á 195,Předkrm (1 porce, servírovaný) nebo Polévka (sněz co sníš, výběr min ze 2 druhů z buffet) nebo Salátové buffet (1 miska, výběr min ze 2 druhů z buffet)
Hlavní jídlo (1 porce, výběr min ze 2 druhů z buffet) + Příloha (sněz co sníš, výběr min ze 2 druhů z buffet)
Malý desert (1 porce, výběr ze 2 druhů z buffet)
4 chody á 240,Předkrm (1 porce, servírovaný) nebo Polévka (sněz co sníš, výběr min ze 2 druhů z buffet)
Salátové buffet (1 miska, výběr min ze 2 druhů z buffet)
Hlavní jídlo (1 porce, výběr min ze 2 druhů z buffet) + Příloha (sněz co sníš, výběr min ze 2 druhů z buffet)
Malý desert (1 porce, výběr ze 2 druhů z buffet)

Oběd/ večeře formou plného buffet
téměř všechny chody je možné vybírat minimálně ze 2 druhů a konzumovat formou sněz co sníš

2 chody á 160,Polévka (sněz co sníš, 1 druh)
Hlavní jídlo (sněz co sníš, 1 druh) + Přílohy (sněz co sníš, 1 druh)
3 chody á 290,Předkrmy (canapés) nebo Polévky (sněz co sníš, výběr min ze 2 druhů z buffet)
Salátové buffet (sněz co sníš, výběr min ze 2 druhů z buffet)
Hlavní jídla (sněz co sníš, výběr min ze 2 druhů z buffet)+ Přílohy (sněz co sníš, výběr min ze 2 druhů z buffet)
4 chody á 340,Předkrmy (canapés)
Polévky (sněz co sníš, výběr min ze 2 druhů z buffet)
Salátové buffet (sněz co sníš, výběr min ze 2 druhů z buffet)
Hlavní jídla (sněz co sníš, výběr min ze 2 druhů z buffet) + Přílohy (sněz co sníš, výběr min ze 2 druhů z buffet)
5 chodů á 390,Předkrmy (canapés)
Polévky (sněz co sníš, výběr min ze 2 druhů z buffet)
Salátové buffet (sněz co sníš, výběr min ze 2 druhů z buffet)
Hlavní jídla (sněz co sníš, výběr min ze 2 druhů z buffet) + Přílohy (sněz co sníš, výběr min. min ze 2 druhů z buffet)
Deserty (sněz co sníš, výběr min ze 2 druhů z buffet)

Celodenní all inclusive (pro skupiny nad 20 osob)
Eat & Drinks á 990,snídaně formou plného buffet v ceně ubytování
-káva, čaj z automatu po celý den
-kohoutková voda po celý den, rozlévané nealkoholické nápoje, rozlévané víno po celý den
-oběd formou buffet
-dopolední i odpolední snacks, pizza koutek
-odpolední ovocné buffet
-večeře formou buffet
Eat & Drinks & Play á 1.200,snídaně formou plného buffet v ceně ubytování
-káva, čaj z automatu po celý den
-kohoutková voda po celý den, rozlévané nealkoholické nápoje, rozlévané víno po celý den
-oběd formou plného buffet
-dopolední i odpolední snacks, pizza koutek
-odpolední ovocné buffet
-večeře formou buffet
-bowling, kulečník, šipky, stolní fotbálek, minigolf, pétanque, gamezone
Výběr sortimentu na jednotlivé chody vybíráme dle sezóny, struktury a počtu hostů.
Samozřejmě také rádi sestavíme jednotlivé chody dle Vašeho přání.

Oběd/večeře formou servírovaného menu
Klasická forma, která se hodí zejména tam, kde hosté nespěchají, nejsou tak nároční na výběr, rychlost a smíří se většinou s jednotným výběrem
objednavatele, více se znají a mohou se předem domluvit. Formálnější styl, vhodný pro svatby, kary, apod.

2-chodové MENU (polévka/předkrm, hlavní)
3-chodové MENU (polévka/předkrm, hlavní, desert)
Salátbar (min 3 druhy salátů)

od 100,-/osoba
od 130,-/osoba
+50,-/miska malá
+80,-/miska velká
Nabídku námi sestavených servírovaných MENU v různých cenových relacích a v různém počtu chodů najdete níže.

Oběd/ večeře formou à la carte

(výběrem z jídelního lístku na místě)

Tato varianta je časově náročnější na přípravu (záleží na počtu hostů, čase a pestrosti jednotlivých objednávek). Nabízí se zejména tam, kdy klient
nespěchá, celá skupinka se může stravovat postupně během celého večera např u bowlingu. Příliš se nedoporučuje u skupin nad 10 osob, které se
stravují v jednom čase. Obecně platí, že čím více rozdílných objednávek a v jednom čase, tím delší doba přípravy, což může být někdy nepříjemné,
ale někdy naopak nevadí.

Sortiment k sestavení polobuffetu a buffetu
pokud zde nenajdete Váš oblíbený pokrm, neváhejte nás kontaktovat, samozřejmě Vám jej rádi zkalkulujeme

Studené předkrmy
Šunková trumpetka plněné třenou nivou a olivami
Šunková rolka plněná rotorovou omáčkou
Šunková rolka plněná křenovou remuládou
Francouzský sýrový salát
Francouzský cibulový koláč s plísňovým sýrem
Rajčátko prokládané Mozzarellou a bazalkou
Rajčátkou plněné tuňákou pěnou

Polévky

Consomé s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi
Consomé s masem a fritátovýni nudlemi
Consomé se sýrovými krutony
Consomé s masem a celestýnskými nudlemi
Hovězí vývar s masem a nudlemi
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
Italské minestrone
Francouzská cibulačka
Česnečka se šunkou a sýrem
Slepičí polévka
Francouzská „Bouillabaisse“ – rybí polévka s gratinovanými krutónky
Silné rajčatové consomé
Tradiční kulajda s žampiony a brambory
Bramborový krém s cibulovou slámou
Chřestový krém s petrželkou
Krémová polévka ze směsi lesních hub a hříbků
Staročeská bramboračka
Brokolicová
Gulášová polévka
Frankfurtská s párkem
Čočková polévka s uzeninou
Žampionový krém
Hráškový krém s krutony
Kulajda
Kapustnice
Valašská zelnice
Fasoláda s maďarskou klobásou
Zelná s klobáskou
Uzená se zeleninou a rýží
Hovězí s masovými noky
Dršťková polévka
Cirznová s kapustou
Pórková krémová
Květáková polévka
Boršč
Rybí polévka s nokem ze zakysané smetany
Mexická polévka
Rajská s kapáním
Hrachová polévka s opečenými krutony
Rajská polévka s kapáním

Teplé předkrmy

Variace šunkových a sýrových kornoutků s bramborovým pyré
Jemné růžičky brokolice s přelivem z modrého sýra sypané mandlovými plátky

Hlavní jídla
Listový salát s okurkovými tagliatellemi, marinovaným lososem a citronovým dresinkem
Tortilla s krůtím masem a zeleninovým ragú
Smažený kuřecí řízek

Smažená kuřecí křidélka
250g mix smažených řízečků (kuřecí, vepřový, sýrový)
Čínské nudle s kuřecím masem
Kuřecí vykoštěná stehýnka v medovo hořčičné omáčce
Kuřecí paličky podávané s pikantní omáčkou a bylinkovou bagetou
Špíz z kuřecích stehýnek zabalených v anglické slanině
Steak z vykoštěných kuřecích stehýnek na medu
Staropražská kuřecí filátka
Kuřecí piccata v omáčce ze sušených rajčat
Kuřecí roláda s listovým špenátem
Kuřecí nudličky ve smetanové omáčce
Kuřecí roláda s barbecue omáčkou
Kuřecí frikasé s rajčaty, olivami a bazalkou, opečený brambor
Kuřecí prsa plněná šunkou
Grilovaná kuřecí prsíčka na tymiánu s jemnou sýrovou omáčkou
Lasagne s kuřecím masem a listovým špenátem
Plněná kapusta mletou zvěřinou
Jahodové knedlíky s jahodovým ragú a citronovou smetanou
Tvatohové knedlíky s nugátovou náplní
Zeleninové lasagne s lilkem a cuketou, zapečené sýrem
Konfitovaná hovězí líčka podávaná se zeleninovými pyré
Špenátové rissotto
Špenátové italské risotto sypané parmezánem
Pravé slovenské halušky s bryndzou
Italské lasagne s brokolicí a chřestem
Spaghetti aglio olio e parmigiano
Ratatouille
Zeleninová miska přelitá bazalkovou omáčkou
Brokolice v sýrovém těstíčku
Gratinovaná brokolice se sýrovou omáčkou
Gratinované těstoviny se šunkou a sýrem
Kapustové karbanátky
Čočka na kyselo s grilovanou masovou klobásou a kyselou okurkou
Gnocchi s panenkou, špenátem a smetanovou omáčkou
Tortellini se šunkou, rajčaty a šalotkou, sypané parmazánem
Míchaný salát se šunkou a sýrem
Zeleninový salát se šunkou, mozzarelou a olivami
Mělnická bašta (uzené, vepřové, klobáska, bramb. a housk. knedlíky, červené a zelí)
Svíčková na smetaně
Hovězí pikantní gulášek s cibulkou
Vinařský gulášek
Pivovarský gulášek nebo Pivovarský tokáň
Debrecínský guláš
Zbojnický skřivan
Španělský ptáček
Hamburská vepřová kýta
Vepřové závitky na smetaně
Portugalské masové ragú
Segedínský gulášek
Svrátecký gulášek
Moravský vrabec
Živáňská jehla (pečeně)
Vepřová plec po selsku (Staročesku)
Mělnická bašta (uzené, vepřové, klobáska, bramb. a housk. knedlíky, červené a zelí)
Holštýnská vepřová roláda
Vepřový plátek po srbsku
Vepřová krkovice se švestkovou omáčkou
Vepřové ražniči se slaninou a cibuli
Smažená vepřová krkovice
Smažený vepřový řízek
Vepřová jatýrka dušená na šalotce
Vepřový špíz s cuketovou omáčkou
Bramborové knedlíky plněné uzeným masem podávané s červeným a bílým zelím
Masové kuličky v sýrové omáčce
Masové kuličky v šípkové omáčce
Masové kuličky v hotsweet chilli omáčce
Čevabčiči z Burgasu s cibulkou a hořčicí
Holandský řízek
Biftečky z mletého masa
Domácí plněná sekaná
Těstovinové taštičky plněné mletým masem, zakysaná smetana
Milánské špagety
Plněný paprikový lusk v rajské omáčce

Přílohy

Šťouchané brambory na cibulce
Brokolicové brambory
Restované brambory
Petrželkové máslové brambory
Opečené brambory
Selské brambory (cibulka,špek/slanina,sýr)
Cibulové brambory
Máslové bramborové noky
Bramboráčky
Bramborová kaše

Bramborová placka plněná jablečným pyré
Bramborové Zelňáky s uzeným masem
Bramborové krokety
Bramborové hranolky
Bramborové chipsy
Bramborový knedlík
Houskový knedlík
Karlovarský knedlík
Zlatá rýže ovoněná indickým karí
Rýže Basmati
Divoká rýže
Bylinková rýže
Krémové risoto
Bavorský bramborový salát
Těstoviny
Restovaná zelenina
Kuskus
Zeleninový kus-kus
2 ks Česneková bagetka
Nastavovaná kaše s pohankou a česnekem
Houbovo-bramborové placky

Dezerty
Čokoládové minibrownies
Medový řez
Karamelovo oříškový řez
Cheesecake
Mrkvový koláč
Makovo-smetanový koláč
Tradiční francouzský jablečný koláč s vanilkovým krémem
Meruňkový řez sypaný pistáciemi
Šťavnatý makový dortík
Čokoládový dortík s vanilkovým přelivem
Vídeňský řez se šlehačkou
Tvarohový řez s ovocnou šťávou a rozinkami
Tiramisu
Domácí makovo tvarohový řez
3 kopečky zmrzliny
Vanilková zmrzlina s horkými malinamiPečená zmrzlina s karamelovou krustou
Domácí perník se šlehačkou a ovocem
Ovocný sorbet
Sorbet z čerstvých jablek a champagne
Minicrépes s horkými malinami a mousse z hořké čokolády
Francouzské crépes s čerstvým ovocem a šlehačkou
Zapékané palačinky s tvarohem
Rumové flameri s domácím vanilkovým piškotem
Karamelové jablíčko s vanilkovou omáčkou a mango coulis ovoněné celou skořicí
Babiččino horké jablíčko (pečené jablíčko s vanilkovou zmrzlinou sypané oříšky a ovoněné karamelem)
Jablečný závin zalitý teplou vanilkovou omáčkou, sypaný ořechy
Jablečný štrúdl sypaný praženými mandlovými lupínky
Ovocný salát s jogurtovým dresinkem
Lívanečky s povidlovou omáčkou a šlehaným tvarohem
Banán v čokoládě s vanilkovým mousse
Čokoládová fontána s kousky ovoce
Lívance s tvarohovo smetanovým krémem, horkými borůvkami, sypané skořicí
Piškotové tiramisu

Saláty

Jarní salát se žampiony
Hlávkový salát se slaninou
Trhaný listový salát s jogurtovou omáčkou
Míchaný salát
Zelný salát s kukuřicí a fazolemi
Zelný salát cibulkou
Zelný salát coleslaw
Zelný salát s křenem
Listový salátek s grilovanými piniovými oříšky
Listový salátek se slaninovými krutony přelitý teplým česnekovým přelivem
Listový salátek s česnekovým dresingem
Šopský salát
Ledový salát
Zeleninový salát s tuňákem
Těstovinový salát se špenátem a ořechy
Bavorský bramborový salát
Okurkový salát se zakysanou smetanou
Mrkvový salát s jablky

Nabídka sestavených servírovaných MENU
MENU 3 CHODOVÁ – CLASSIC
Menu 1
0,33l Bramborový krém s cibulovou slámou
Kuřecí steak na zeleninovém ratatouille podávaný s bylinkovými brambory
Vídeňský řez se šlehačkou
195 CZK
Menu 2
Chřestový krém s petrželkou
Filírovaná vepřová panenka na salátovém lůžku podávaná se šťouchanými brambory
Domácí lívanečky s povidly a tvarohem
210 CZK
Menu 3
Capresse
Vepřový steak s hříbkovou omáčkou na restovaných brambůrkách
Čokoládové brownies
195 CZK
Menu 4
Listový salátek s česnekovým dresingem
Kuřecí rolka plněná listovým špenátem podávaná na bramborovém pyré
Jablečný závin s vanilkovým krémem
175 CZK
Menu 5
Čerstvá bruschetta s rajčatovým dipem
Kuřecí steak na citronovém pepři a cibulovou slámou podávané s bramborovými hranolky
Francouzské crépes z čerstvým ovocem
195 CZK
Menu 6
Italské minestronne
Spaghetti aglio olio e parmigiano
Banán v čokoládě s vanilkovým mousse
160 CZK
Menu 7
Italské minestronne
Spaghetti aglio olio e parmigiano
Banán v čokoládě s vanilkovým mousse
160 CZK
Menu 8
Jemný chřestový krém
Zeleninová miska přelitá bazalkovou omáčkou, petrželové brambory
Francouzské crépes z čerstvým ovocem a šlehačkou
145 CZK
Menu 9
Gratinovaný toust s chřestem a sýrem
Fussili Carbonnara
Ovocný závin s vanilkovým krémem
170 CZK
Menu 10
Hovězí vývar s masem a nudlemi
Mělnická bašta (vepřové, uzené, klobáska, červené a bílé zelí, houskové a bramborové knedlíky)
Medovník se šlehačkou
215 CZK
Menu 11
Gulášek Ludmila, houskové a bramborové knedlíky,bramboráček
Babiččino jablíčko (pečené jablíčko s vanilkovou omáčkou a ovoněné karamelem)
205 CZK
Menu 12
Consommé s masem a celestýnskými nudlemi
Vepřové ražniči s řeckými olivami, opečené brambory
Jogurtové donuts se skořicí a šlehačkou
185 CZK

Menu 13
Čerstvé křupavé česnekové bagety s rajčatovým dipem
Špíz z kuřecích stehýnek ve slaninové košilce, selské brambory
Jablečný štrúdl sypaný praženými mandlovými lupínky
175 CZK
Menu 14
Francouzský sýrový salát
Pečený losos s mandlemi a smetanovou omáčkou
Domácí Borůvkové miniknedlíčky zalité tvarohovosmetanovou omáčkou
195 CZK
Menu 15
Rostbíf s křenem a tvarohovou remuládou
Staropražská kuřecí filátka se slaninou a žampiony, zlatá rýže ovoněná indickým karí
Vanilková zmrzlina s horkými malinami
205 CZK

MENU CZECH SPECIALS
Menu 16
Hovězí vývar s masem a nudlemi
Svíčková na smetaně s variací knedlíků
Jablečný závin se šlehačkou
185 CZK
Menu 17
Pravá domácí kulajda
Moravský vrabec bramborový knedlík, zelí
Babiččino skořicové jablíčko
180 CZK
Menu 18
Česnečka Ludmila
Hovězí guláš variace knedlíků, cibulka, čertsvý křen
Zmrzlinová variace
175 CZK
Menu 19
Polévka zelná s klobásou
Konfitované kuřecí stehno s rizotem a cibulovou slámou
Domácí perník se šlehačkou a ovocem
165 CZK
Menu 20
Staročeská bramboračka s houbami
Smažený vepřový řízek podávaný s bavorským a českým tradičním bramborovým salátkem
Okurkový salát se zakysanou smetanou
155 CZK
Menu 21
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
Hovězí svíčková na smetaně s brusinkovou ozdobou, houskové knedlíky
Lívanečky s povidlovou omáčkou a šlehaným tvarohem
175 CZK
Menu 22
Gulášová polévka
Smažená vepřová krkovice, šťouchané brambory, Coleslaw
Zelný salát s křenem
175 CZK
Menu 23
Staročeská bramboračka
Vepřové závitky na smetaně, karlovarské knedlíky
Šopský salát
175 CZK
Menu 24
Gratinovaný toust s chřestem a sýrem
Vepřový řízek na žampionech, selské brambory
Domácí tvarohovo makový cake
195 CZK

Menu 25
Rostbífový závitek se šlehaným rokfórem
Kuřecí steak na citrónovém pepři, dušená brokolice na másle, petrželové brambůrky
Medový dort se šlehačkou
205 CZK
Menu 26
Krémová polévka ze směsi lesních hub a hříbků
Vepřové medailónky s rokfórovou omáčkou, bramborové noky
Řecký salát s olivami a marinovaným sýrem
225 CZK
Menu 27
Hovězí zesílený bujón s domácími nudlemi
Filírovaná panenka plněná restovanými žampiony, smažené bramborové lupínky
Čokoládový dortík s vanilkovým přelivem
270 CZK
Menu 28
Francouzská „Bouillabaisse“ – rybí polévka s gratinovanými krutónky
Coq au vin – kuře na víně s krupicovými noky a zeleninovým kuskusem
Crépes s horkými malinami a mousse z hořké čokolády
295 CZK
Menu 29
Koktejlové krevetky s vinnou pěnou podávané s křupavými toasty
Vepřová „Saltimboca“ – medailónky balené do anglické slaniny ovoněné šalvějí
Thajský salát s červeným octem a bambusovými výhonky
330 CZK
Menu 30
Pečený kozí sýr na toustu s cherry rajčátky
Pfeffersteak na barevném pepři, sýrové gratinované brambory
Tvarohové lasagne s mandlemi a višněmi
460 CZK
Menu 31
Carpaccio z čerstvého norského lososa, sypané parmezánem
Beefsteak s hříbkovým přelivem, bramborový gratin prokládaný hráškovými lusky
Skořicové parfait s dušeným ananasem na white rumu
480 CZK

MENU 4 CHODOVÁ
Menu 32
Gratinovaný toast s chřestem a slaninkou
Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi
Grilované kuřecí kousky v sýrovém balu podávané s bramborovými noky
Zapékané palačinky s tvarohem
295 CZK
Menu 33
Listový salátek s grilovanými piniovými oříšky
Silné rajčatové consommé
Grilovaný lososový steak na vařených brambůrkách
Banana split
295 CZK
Menu 34
Plátky marinovaného lososa s jahodovým carpacciem a rukolovým olejem
Chřestový krém s petrželkou
Filírovaná vepřová panenka s hříbkovou omáčkou
Ovocný sorbet
365 CZK

SVATEBNÍ MENU
Svatební menu č. 1
1 dcl bohemia sekt demi sec
Provensálská galantina z mladé kachničky s lesní omáčkou, zdobená čerstvými bylinkami
Zesílený hovězí vývar s domácími játrovými knedlíčky a nudlemi
Jemné růžičky brokolice s přelivem z modrého sýra sypané mandlovými plátky
Tradiční hovězí svíčková na smetaně s brusinkovou ozdobou
doplněná houskovými a karlovarskými knedlíky
Listový salátek se slaninovými krutony přelitý teplým česnekovým přelivem
Skořicové parfait na vanilkové omáčce ovoněné francouzským koňakem
650,- Kč
Svatební menu č. 2
1 dcl cinzano bianco
Paštička plněná lososovým mousse zdobená kytičkou z tygřích krevet
Staročeská bramboračka s pečenou česnekovou bagetkou
Pečený kozí sýr na toastu ovoněný čerstvou bazalkou
podávaný na lůžku z čerstvého salátu
Pečený králík na červeném víně, rozmarýnu a tymiánu se šalvějí a citrónem, servírovaný s pečenou
červenou cibulí na karamelovém másle, doplněný o bramborovou placku plněnou jablečným pyré
Rumové flameri s domácím vanilkovým piškotem
395,- Kč
Svatební menu č. 3
1 dcl Martini dry zdobené olivovým špízkem
Jemný tataráček z čerstvého norského lososa ochucený kapary a balsamikovou redukcí
Francouzská cibulová polévka s gratinovanými toastíky
Špenátové italské risotto sypané parmezánem
Vepřová panenka pečená ve slaninovém kabátku s karamelovými švestkami
a povidlovou omáčkou podávaná s divokou rýží a bramborovým knedlíkem
Karamelové jablíčko s vanilkovou omáčkou a mango coulis ovoněné celou skořicí
470,- Kč
Svatební menu č.4
1 dcl bohemia sekt demi sec
Drůbeží vývar s domácími nudlemi, kuřecím masíčkem a bretaňskou zeleninkou
Pečená česká kachýnka s modrým a bílým zelím podávaná s domácími houskovými a bramborovými knedlíky
Ananasové ravioli zdobené čerstvými jahodami a meduňkou
280,- Kč
Svatební menu č.5
1 dcl bohemia sekt demi sec
Šunková rolka z parmské šunky s křenovou remuládou
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
Hovězí svíčková na smetaně s domácími karlovarským knedlíkem a bramborovými nočky
svatební dort a koláčky (není v ceně MENU)
295,- Kč

V ceně svatebních MENU je již zahrnuto slavností postření a drobná svatební dekorace (viz svatební
nabídka)

