Nabídka rautu

Založeno na rautových stolech
Kuřecí roláda z vykoštěného kuřete plněná sýrem a šunkou

85,-Kč

Domácí sekaná plněná vepřovou panenkou

89,-Kč

Domácí pečená vepřová sekaná

79,-Kč

Zabijačkové korýtko

88,-Kč

(tlačenka, uzený vepřový jazyk, utopenci, nakládaná zelenina)

Uzený hovězí jazyk

89,-Kč

krájený na tenké plátky podávaný se smetanovým křenem (cca 1,5kg – 2,0kg)

Vepřová kýta cca 10 kg

89,-Kč

Výběr domácích klobásek podávaných s nakládanou zeleninou

129,-Kč

Výběr italských uzenin

215,-Kč

s parmazánem, šalotkou, olivami,olivovým olejem a italským pečivem

Výběr sýru na dřevěném prkně

127,-Kč

Tatarák z pravé hovězí svíčkové s topinkami

229,-Kč

(namíchaný kuchařem)

Cena u jednotlivých položek je uvedena za 100g, jen u SnackMenu je cena za kus.

Teplé pohoštění
Založeno v teplých vanách
Hovězí guláš z kližky s cibulí
Zvěřinový guláš

(bez lepku)

(srnčí, bez lepku)

Špízky z vepřové panenky

se slaninou, cibulí, žampiónem a paprikou

115,-Kč
129,-Kč
109,-Kč

Pikantní kuřecí křidélka „Roubenka“ (velmi pikantní)

87,-Kč

Kuřecí paličky marinované v česneku a bylinkách

79,-Kč

Vepřová žebírka „SmokeHoney“

89,-Kč

Kuřecí stehenní steaky z grilu

79,-Kč

Založeno na nerezových podnosech
Smažené kuřecí řízečky z prsou v sezamové strouhance
Smažené vepřové řízečky z panenky
Smažená kuřecí křidélka marinovaná v BBQ

Ryby

95,-Kč
109,-Kč
79,-Kč

(dle dostupnosti)

Založeno na nerezových podnosech
Amur na grilu s bylinkami v olivovém oleji
Pstruh duhový na grilu s bylinkami v olivovém oleji
Pstruh lososovitý na grilu s bylinkami v olivovém oleji

109,-Kč
89,-Kč
109,-Kč

Kapr na grilu s bylinkami v olivovém oleji

99,-Kč

Štika na grilu s bylinkami v olivovém oleji

179,-Kč

Cena u jednotlivých položek je uvedena za 100g, jen u SnackMenu je cena za kus.

Saláty
Založeno na rautových stolech
Těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninou

79,-Kč

Zeleninový salát s bazalkovým pestem a parmazánen

79,-Kč

(ledový salát, paprika, salátový okurek, cherry rajčátka)

Šopský salát s balkánský sýrem

79,-Kč

(rajče, paprika, salátový okurek)

Řecký salát s olivami a sýrem Feta

89,-Kč

(rajče, paprika, salátový okurek, červená cibule)

Přílohy
Založeno v teplých vanách a rautových stolech
Ratatouille

89,-Kč

(cuketa, lilek, paprika, rajčata)

Staročeské brambory

55,-Kč

(brambory ve slupce se slaninou, cibulí, majoránkou, kmínem opékané na sádle)

Grilované kukuřičné klasy přelité máslem

65,-Kč

Pečivo „MIX“

50,-Kč

Nakládaná zelenina

45,-Kč

(beraní rohy, kyselé okurky, kulaté feferony)

Dip(tatarka, ďábelka, kečup)

70,-Kč

Cena u jednotlivých položek je uvedena za 100g, jen u SnackMenu je cena za kus.

Ovoce
Založeno na rautových stolech/svatební tabuli
Ovocná mísa
(hrozny bílé, hrozny modré, jahody, banány, mandarinky, meloun, nebo na přání zákazníka)
Cena dle množství a druhu ovoce vybraného zákazníkem.

„SnackMenu“
Domácí obložený chlebíček na pařížském salátu

39,-Kč

Kanapka s uzeným lososem a koprem

35,-Kč

Kanapka s česnekovou pomazánkou a uzeninou

29,-Kč

Kanapka s pažitkovou pomazánkou a Prosciutto

35,-Kč

Hovězí mini hamburger s čedarem+hranolky(100g)

125,-Kč

Mini hamburger s trhaným zvěřinovým masem+hranolky(100g)

135,-Kč

Cena u jednotlivých položek je uvedena za 100g, jen u SnackMenu je cena za kus.

