Možnosti sestavení speciálního menu
Kromě výběru Ala carte Vám nabízíme další možnosti stravování jako jsou speciální menu,
rauty, bufety, coffee breaky či zajištění cateringu. Po konzultaci,vám rádi přpravíme
kompletní nabídku k jakékoliv příležitosti. Toto jsou pouze ukázky z celé škály našich
gastronomických služeb.

Svatební menu:
Šunková rolka s křenovou šlehačkou
Hovězí vývar s játovými knedlíčky a domácími nudlemi
Svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem, brusinkami, šlehačkou a citronem
Pudinkovo-piškotové noky s vaječnným koňakem

Narozeninové menu:
Variace předkrmů
- domácí paštička s brusinkami
- sušená šunka s cukrovým melounem
- rajčata s mozzarelou a bazalkovým pestem
Hovězí vývar s játrovou roládou
Panenské medajlonky s pepřovou smetanou, čerstvou brokolicí a domácími kroketami
Nugátové knedlíčky s vanilkovou pěnou

Rauty:
Anglický rostbeef
Šwarzwaldská šunka
Ovčí sýr na marinovaném listovém salátu
Domácí paštika z kachních jater
Hráškový krém se šalvějí a krutony
Drůbeží vývar s masem a domácími nudlemi
Vepřový steak s restovanou zeleninou
Roštěná na houbách
Kuřecí medajlonky v sýrové omáčce
Grilováný candát se zeleninou ratatoule
Domácí bramborové šištičky s listovým špenátem a smetanou
Pečené brambory s bilinkovým gervais

Dušená rýže
Pečivo
Salátový bar - čerstvá zelenina, marinované saláty, dresing
Krupicová terinka s višnovým ragu
Domácí koláč s ovocem
Cena: 350 kč/osoba
Gramáž masa v syrovém stavu a sýru je min.400g

Selský bufet:
Variace domácího uzeného, tlačenky, jelítek a jitrnic
Sýrova mísa
Ovarová polévka s kroupami
Pečena žebírka
Pečená kolena
Kuře s nádivkou
Zabijačkový guláš
Halušky se zelím a brinzou
Špekový knedlík
Štouchané brambory
Pečivo
Nakládaná zelenina, hořčice, křen.
Tvarohový štrůdl
Žemlovka s jablky
Cena : 280 kč/osoba
Gramáž masa v syrovém stavu s kostí min 600g

Coffee break:
Mini sendvič se sušenou šunkou, mozzarellou a rajčaty 1ks
Domácí moravský koláček
1ks
Kava nebo čaj
1ks
Nealko
1ks
Krájené ovoce
100g
Voda ve džbanku
Cena: 120 kč/osoba

Zmenšený jídelní lístek
Pro skupiny dále nabízíme z důvodu rychlého servisu zmenšený jídelní lístek :
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky nebo s domácími nudlemi
Krémová česnečka s krutony
Svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem
Smažený vepřový řízek s bramborovým salátem
Kuřecí steak na grilu s teplou zeleninou, vařeným bramborem a bylinkovým máslem
Candát na grilu se zelenino a ratatoule a pečeným bramborem
Domácí bramborové šištičky s lesními houbami a smetanou
Palačinka s marmeládou, šlehačkou a čokoládou
Jablečný štrúdl

Informace k akcím
Při konání svatby v naší restauraci obdržíte welcomme dring a chuťovky jako present.
Prostory pro svatbu, či početnější oslavu min 20 os. jsou bez nájmu.
Při oslavě dostává oslavenec při objednávce jídla (min. 5 osob) láhev sektu zdarma.
Průvodce či řidič při objednání jídla (min 25 osob) jedno jídlo zdarma.

