Příklady obědových menu :
Svatební meny číslo 1 :
Variace sýrů z biofarmy s medovými ořechy a černým
chlebem
Slepičí/hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi
Svíčková na smetaně se špikovaným hovězím, divokými
brusinkami a žemlovými knedlíky

Cena - 520Kč/osobu
Ceny jsou bez DPH. Tato menu a rauty lze objednat pro 25 a
více osob, pro méně osob, řešíme individuálně. V kompletní
kalkulaci je třeba počítat s přičtením jednorázové částky
2.000,- Kč za služby kuchařů.

SVATBU VÁM NACENÍME INDIVIDUÁLNĚ DLE
KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ A PŘÁNÍ.

Příklady obědových menu :
Svatební meny číslo 2 :
Sušená šunka s cukrovým melounem, kořeněným sýrem a
banketovým pečivem
Dýňový krém s restovanými dýňovými semínky a smetanou
Kuřecí plátek na bylinkách s opečenými brambory
a lehkým salátkem z rukoly a cherri rajčátek

Cena - 550Kč/osobu
Ceny jsou bez DPH. Tato menu a rauty lze objednat pro 25 a
více osob, pro méně osob, řešíme individuálně. V kompletní
kalkulaci je třeba počítat s přičtením jednorázové částky
2.000,- Kč za služby kuchařů.

SVATBU VÁM NACENÍME INDIVIDUÁLNĚ DLE
KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ A PŘÁNÍ.

Příklady obědových menu :
Svatební meny číslo 3:
Domácí kachní paštika s brusinkami a bagetkou
Silný hovězí vývar s masem, kořenovou zeleninou
a čerstvými bylinkami
Steak z vepřové krkovice se smetanovou omáčkou,
grilovanou zeleninou a pečenými brambory

Cena - 590Kč/osobu
Ceny jsou bez DPH. Tato menu a rauty lze objednat pro 25 a
více osob, pro méně osob, řešíme individuálně. V kompletní
kalkulaci je třeba počítat s přičtením jednorázové částky
2.000,- Kč za služby kuchařů.

SVATBU VÁM NACENÍME INDIVIDUÁLNĚ DLE
KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ A PŘÁNÍ.

Příklady obědových menu :
Svatební meny číslo 4:
Tataráček z lososa s polníčkem a bílým toastem
Staročeská bramboračka s hříbky a majoránkou

Pečené kachní stehno, červené zelí, bramborový knedlík

Cena - 620Kč/osobu
Ceny jsou bez DPH. Tato menu a rauty lze objednat pro 25 a
více osob, pro méně osob, řešíme individuálně. V kompletní
kalkulaci je třeba počítat s přičtením jednorázové částky
2.000,- Kč za služby kuchařů.

SVATBU VÁM NACENÍME INDIVIDUÁLNĚ DLE
KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ A PŘÁNÍ.

Příklady obědových menu :
Svatební meny číslo 5:
Rolky z anglického roastbeefu plněné sýrovým
salátem
Minestrone
Pečené kachní stehno, červené zelí, bramborový knedlík

Filet z norského lososa pečený na mořské soli se
šťouchanými brambory, listovým špenátem a
smetanovo - citrónovou omáčkou

Cena - 650Kč/osobu
Ceny jsou bez DPH. Tato menu a rauty lze objednat pro 25 a
více osob, pro méně osob, řešíme individuálně. V kompletní
kalkulaci je třeba počítat s přičtením jednorázové částky
2.000,- Kč za služby kuchařů.

SVATBU VÁM NACENÍME INDIVIDUÁLNĚ DLE
KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ A PŘÁNÍ.

Rauty :

Raut číslo 1:

Studená kuchyně
Kuřecí roláda plněná selskou omeletou
Domácí kachní paštika s brusinkovým přelivem
Nakládaný camembert v bylinkách a oleji s
červenou cibulkou
Těstovinový salát s cherry rajčátky, jogurtovým
dresingem a cibulkou.
Zeleninový salát s balkánským sýrem.

Řezané ovoce (4 druhy).
Světlé a celozrnné bagetky,
různé druhy chleba.
Teplá kuchyně
Hovězí guláš s cibulí
Pečené kuřecí paličky na česneku, medu a černém pivu
Smažené vepřové a kuřecí mini řízečky
Lehký bramborový salát (bez majonézy)
Žemlový knedlík

Cena - 690Kč/osobu

Rauty :

Raut číslo 2:

Studená kuchyně
Pomalu pečený bůček
Hrubá játrová paštika s rybízovou marmeládou
Variace sýrů včetně kozích sýrů z místní farmy
Zeleninový salát s rukolou, sušenými rajčaty a
bylinkovým dipem s hoblinkami parmazánu
Čerstvá a nakládaná zelenina
Čerstvé ovoce
Světlé a celozrnné bagetky, různé druhy chleba
Teplá kuchyně
Pomalu pečené hovězí na zeleném pepři a tymiánu
Zvěřinový guláš na černém pivu
Pečené kuřecí paličky BBQ
Smažené vepřové a kuřecí miniřízečky
Lehký bramborový salát (bez majonézy)
Žemlový knedlík
Pikantní cous-cous s grilovanou zeleninou
Cena - 800Kč/osobu

Rauty :

Raut číslo 3:

Studená kuchyně
Chléb se škvarkovou pomazánkou zasypaný
jarní cibulkou
Variace moravských uzenin
Variace sýrů včetně kozích sýrů z místní farmy
Čerstvá plněná rajčata šunkovou pěnou
Čerstvá zelenina
Čerstvé ovoce
Světlé a celozrnné bagetky, různé druhy chleba
Teplá kuchyně
Kuřecí steak na pepři
Kuřecí a vepřové miniřízečky
Medailonky z vepřové panenky
Hovězí guláš s cibulí
Lehký bramborový salát bez majonézy
Žemlový knedlík
Bramboráčky
Salát z čerstvé zeleniny s balkánským sýrem

Cena - 800Kč/osobu

Rauty :

Raut číslo 4:

Studená kuchyně
Kanapky se sýrovou pomazánkou
Plněná cherryrajčátka bylinkovou pomazánkou
Variace moravských uzenin
Variace sýrů včetně kozích sýrů z místní farmy
Čerstvá zelenina
Čerstvé ovoce
Teplá kuchyně
Výpečky z vepřového masa
Bílé zelí / Špenát
Kuřecí a vepřové stripsy
Uzené maso se zelenými lusky v pepřové omáčce
Pečený losos na bylinkách
Bramborové knedlíky
Pečené brambory
Lehký zeleninový salát

Cena - 850Kč/osobu

Grilování ( květen-září ) :
Dle individuálního návrhu…
cena cca 790 CZK – 990 CZK osoba
Ceny jsou bez DPH. Tato menu a rauty lze objednat
pro 25 a více osob, pro méně osob, řešíme individuálně.
V kompletní kalkulaci je třeba počítat s přičtením
jednorázové částky 2.000,- Kč za služby kuchařů.

Prostření stolu do 50 osob

2000 Kč

(myšleno ubrusy, talíře, příbory a skleničky)

Obsluhující personál 150 Kč/ hod.

Nápoje :
Pivo
Budvar 12°- kroužek
0,5l 39 CZK
Budvar 12° - Kroužek
0,3l 25 CZK
Nealko pivo – lahvové
0,5l 29 CZK
Cider - lahvový
0,4l 45 CZK

Víno
Prossecco
0,1l 40 CZK
Rozlévané moravské
0,1l 28 CZK

Nápoje :
Nealkoholické nápoje
Voda s citronem
1l 50 CZK
Coca Cola, Fanta, Sprite, Kinley
0,1l 18 CZK
Džusy
0,1l 23 CZK
Točená limo
0,5l 42 CZK
Točená limo
0,3l 25 CZK
Domácí ledový čaj
0,5l 59 CZK
Domácí limonáda – více druhů 0,5l 69 CZK
Teplé nápoje
Espresso, Lungo
39 CZK
Capuccino
55 CZK
Čaj
39 CZK

Další druhy piva, vína i nealkoholických nápojů,
lze řešit individuálně dle přání a dostupnosti

