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Raut č. 1 – 900Kč/os 

Studený bufet 

Niccoise salát 

Kanapky s marinovaným lososem 

Pěna z pečených paprik 

Nářez z marinovaného bůčku 

Marinovaná řepa s uzeným pstruhem 

Paštika z kuřecích jater 

Teplý bufet 

Špikovaná vepřová pečeně s hořčičnou omáčkou 

Pečený losos s citrusy a bylinkami, bylinková omáčka 

Flank steak s pepřovou omáčkou 

Kuřecí quesadillas s cheddarem  

Pečené krevety s aglio olio omáčkou 

Špenátové lasagne 

Přílohy 

Blanšírovaná zelenina se zázvorem a koriandrem 

Zeleninová rýže 

Brambůrky Grenaille  

Pečivo 

(ciabatta, bílý kvasový chléb, pšenično-žitné bagetky a dalamánky) 

Dezerty 

Pěna z bílé čokolády s malinami 

Limetkové flameri s pomerančovým cukrem 

Vanilková panna cotta s borůvkami 

Čerstvé dekorované ovoce 

        

V kalkulaci na 1 osobu je zahrnuto 150g studeným předkrmů, 250g pokrmů teplého 

bufetu, 150 g přílohy.  

Minimum 40 osob. 
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Raut č. 2 – 1.250 Kč/os 

Studený bufet 

Parfait z uzeného hovězího jazyka 

Marinovaná okurka s křenovým creme fresh 

Kanapky s roastbeefem 

Marinovaný losos s pomeranči 

Zvěřinová paštika ostružinovým chutney 

Carpaccio z chobotnice 

Řecký salát 

Teplý bufet 

Pečené krevety s česnekem a koriandrem, koktejlová omáčka 

Slávky na víně se šalotkou  

Marinovaná kuřecí prsa s rajčatovou salsou 

Krůtí prsa s karotkou a fazolkami, bylinková omáčka 

Filírovaná vepřová panenka s hříbkovou omáčkou 

Hovězí žebírka souse vide, okurka, křen 

Přílohy 

 Domácí bramborové placky 

Grilovaná zelenina 

Jasmínová rýže 

Šťouchané brambory s opečenou cibulkou a slaninou 

Dezerty 

Čerstvé dekorované ovoce 

Čokoládové Crème brûlée 

Jahodová panna cotta s mátovým krémem  

Meruňkové flameri s kakaovou drobenkou 

V kalkulaci na 1 osobu je zahrnuto 150g studeným předkrmů, 250g pokrmů teplého 

bufetu, 150 g přílohy.  

Minimum 50 osob. 
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Raut č.3 – 1.400 Kč/os 

Studený bufet 

Salát caprese s bazalkovým pestem 

Kanapky s avokádem 

Špenátové rolky s okurkou 

Paštika z kachních jater s brusinkami 

Galantina z pražmy s karotkovou fáší 

Hovězí roastbeef s aglio olio omáčkou  

Kaviárové košíčky  

Nicoise salát 

Teplé 

Hovězí roštěná s pečenými žampiony 

Filírovaný flank steak s pepřovou omáčkou 

Kachní prsa se šípkovou omáčkou 

Štrasburská kachna 

Kuřecí roláda s nádivkou a mandlemi 

Telecí pečeně s grilovaným pastinákem a česnekem 

Vepřová krkovice špikovaná slaninou a rozmarýnem 

Pečený losos s citrusy a bylinkami  

Přílohy 

Rýže se zeleninou, blanšírovaná zelenina, brambůrky Grenaille, šťouchané brambory, 

pečivo 

Dezerty 

Malinové řezy 

Mini tiramisu 

Crème brûlée  

Panna cotta 

Čokoládová pěna 

Čerstvé ovoce 

V kalkulaci na 1 osobu je zahrnuto 150g studeným předkrmů, 250g pokrmů teplého 

bufetu, 150 g přílohy. Minimum 50 osob. 
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