
SVATEBNÍ NABÍDKA



NÁVRH SVATEBNÍHO MENU 

MENU 1 

Roastbeef pečený na anglický způsob s cibulo-majonézovým dipem 

Zlatý vývar s nudlemi a zeleninou Julienne 

Filet z krůtích prsíček se smetanou omáčkou a rozmarýnovými bramborami 

290,- Kč / osoba 

MENU 2 

Domácí paštika s brusinkami a banketkou 

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou 

Hovězí líčka po burgundsku s bramborovo-celerovým pyré 

290,- Kč / osoba 
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Vzorový svatební raut 1 

Finger food a malé předkrmy 

kanapka s husí paštikou 
kanapka s parmskou šunkou 

crostini s bylinkovým sýrem a pečenou paprikou 
crostini caprese - tomaty s mozzarellou a bazalkou 

Studené mísy 

koktejlové miniřízečky 
variace uzenin a nakládané zeleniny 

výběr českých sýrů 

Teplé pohoštění 

kuřecí prsíčko plněné špenátem a sušenými rajčaty 
hovězí pikantní guláš s cibulkou 

Přílohy a pečivo 

bramborové medailonky s rozmarýnem 
bylinkové houskové knedlíky 
francouzské křupavé bagetky 

světlý chléb 

Saláty 

variace zeleniny a dalších pochutin 
drátenický bramborový salát 

Ovoce a dezerty 

čokoládová fontána s oblíbeným ovocem 

Cena 350,- Kč s DPH / osoba - kalkulováno pro 40 hostů 

(800 g + 7 ks / osoba) 
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Vzorový svatební raut 2 

Finger food a malé předkrmy 

kanapka s uzeným lososem 
kanapka s parmskou šunkou 

Studené mísy 

koktejlové miniřízečky 
variace uzenin a nakládané zeleniny 

výběr českých sýrů 

Polévka 

Pikantní gulášová polévka s bramborami 

Teplé pohoštění 

marinované kuřecí paličky balené v anglické slanině 
zapečené kotletky v parmezánu 

Přílohy a pečivo 

bramborové medailonky s rozmarýnem 
francouzské křupavé bagetky 

světlý chléb 

Saláty 

variace zeleniny a dalších pochutin 
drátenický bramborový salát 

Cena 295,- Kč s DPH / osoba - kalkulováno pro 40 hostů 

(750 g + 200 ml + 6 ks / osoba) 

Chybí vám něco v naší nabídce? Kontaktujte nás. 
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