BUFETOVÁ NABÍDKA
KONFERENČNÍ NABÍDKA
NABÍDKA COFFEE BREAKŮ

BUFETOVÁ NABÍDKA
*Ke každému bufetu je podávané pečivo

Zeleninový krém

1

Vepřová plec na zázvoru se zeleninou a rýží

Kuřecí a vepřové řízečky, citrón, kyselá okurka
Kuskus se sezónní zeleninou a rucolou
Zelný salát s křenem / Míchaná čerstvá
zelenina s čerstvým sýrem
Dort z červené řepy
Cena 300,-

Květákový krém

2

Kuřecí roláda s bylinkovou-žemlovou nádivkou a

bramborovou kaší / Zapečené těstoviny (lasagne)
s masovým ragů a sýrem Gran Moravia

Salát z pečené sezónní zeleniny s polníčkem
a Horským sýrem / Míchaná zelenina (okurka,
paprika, rajče, ředkvičky), dresinky
Makovec s rumovou nádivkou / Jablečný závin
Cena 330,-

Kuřecí vývar se zeleninou

3

Strapačky se zelím, slaninou a smaženou
cibulkou / Krůtí medailonky na šalvěji se
selskými brambory

Bulgur s ředkvičkami, řapíkatým celerem a
čerstvým sýrem

Salát z červené řepy se zázvorem / Míchaná
zelenina (okurka, paprika, rajče, ředkvičky)
Jablečný závin / Čokoládová řez

Cena 380,-

Žampiónový krém

4

Mix kuřecích a vepřových řízků, kyselá okurka,
citron / Kuřecí stehenní steak s pečenými

brambory na rozmarýnu / Vepřová plec na
majoránce s bramborovými šiškami

Zeleninový kuskus s bylinkami a kuřecími
filátky
Míchaná čerstvá zelenina s balkánským sýrem
Okurkový salát s koprem a dresinkem
Mrkvový koláč / Vanilkové řezy
Cena 420,-

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky

5

Marinovaná červená řepa v pomerančové
šťávě s rucolou
Kachní stehno s červeným zelím

a bramborovými knedlíky / Hovězí nudličky

na pepři s rýží / Kuřecí steak s gratinovanými
brambory a hořčičnou omáčkou
Pohankový salát se sezónní zeleninou
Trhané listy salátů s česnekovým dresinkem,
slaninou a krutóny
Čokoládové brownies / Drobenkový koláč
s ovocem / Čerstvé ovoce

Cena 480,-

KONFERENČNÍ NABÍDKA
Výběr jednotného jídla

Polévky (40,-)
Špenátový krém ..............................................................40,Kuřecí vývar se zeleninou a kapáním................... 40,Žampiónový krém ........................................................ 40,Česnečka s krutóny ..................................................... 40,Gulášová polévka ......................................................... 40,-

Hlavní chody
Kuřecí roláda s bylinkovou nádivkou
a bramborovou kaší ................................................... 127,Vepřový řízek s vařenými brambory
a okurkovým salátem ............................................... 147,Hovězí nudličky na pepři s rýží..............................147,Zapečené těstoviny (lassagne) s masovým
ragů se zeleninou a sýrem Gran Moravia ......... 147,Vepřový plátek na žampionech s rýží ............ 137,Kuřecí stehenní steak s hořčičnou
omáčkou a gratinovanými brambory ................. 157,Pečené kuřecí stehno s bylinkovým
máslem, šťouchané brambory a polníček ...... 127,Kuřecí řízek s bramborovou kaší
a rajčatovým salátem ............................................... 137,Bulgur s ředkvičkami, řapíkatým celerem
a čerstvým sýrem ....................................................... 137,-

Krupeto s hráškem, kuřecím masem
a sýrem Gran Moravia ............................................... 137,Hovězí kýta na víně
s gratinovanými brambory ..................................... 227,Pstruh duhový s petrželovými brambory ..... 257,Krůtí steak s restovanou zeleninou,
bylinkové máslo .......................................................... 227,Kuřecí prso „Sous vide“ s bramborovým
pyré a pečenou zeleninou ..................................... 207,-

Saláty
Pečená červená řepa s medovým
dresinkem, rucolou a Horským sýrem .............. 147,Míchané listy salátu s česnekovým
dresinkem, slaninou, krutóny.................................. 127,Čerstvá zelenina s balkánským sýrem
a červenou cibulkou .................................................. 137,Salát z barevné čočky s ředkvičkami
a míchanou zeleninou ............................................. 137,-

Dezerty

Domácí

Mrkvový koláč ................................................................. 57,Makový koláč ................................................................... 57,Řepový koláč ................................................................... 57,Vanilkové řezy ................................................................. 57,Jablečný závin ................................................................ 57,Drobenkový koláč s ovocem ................................... 57,Čokoládové Brownies .................................................. 77,-

NABÍDKA COFFEE BREAKŮ
pro konferenční akce

COFFEE BREAK STANDARD - 107 Kč/os
Káva s mlékem, voda, čaj, citron, med
- varianta s vodou ve džbánech místo vody v lahvičkách ... 97 Kč

COFFEE BREAK BUSINESS - 127 Kč/os
Káva s mlékem, voda, čaj, citron, med sladké
domácí pečivo 2ks/osoba
- varianta s vodou ve džbánech místo vody v lahvičkách .. 117 Kč

COFFEE BREAK SANDWICH - 127 Kč/os
Káva s mlékem, voda, čaj, citron, med
sandwich 1ks/osoba
- varianta s vodou ve džbánech místo vody v lahvičkách .. 117 Kč

COFFEE BREAK S OVOCEM - 137 Kč/os
Káva s mlékem, voda, čaj, citron, med ovocné plato
- varianta s vodou ve džbánech místo vody v lahvičkách . 127 Kč

COFFEE BREAK MIX - 147 Kč/os
Káva s mlékem, voda, čaj, citron, med sladké
domácí pečivo 2ks/osoba, sandwich 1ks/osoba
- varianta s vodou ve džbánech místo vody v lahvičkách . 127 Kč

COFFEE BREAK EXKLUSIVE - 167 Kč/os
Káva s mlékem, voda, čaj, citron, med sladké domácí
pečivo 1ks/osoba, sandwich 1ks/osoba, ovoce
- varianta s vodou ve džbánech místo vody v lahvičkách .... 157 Kč

Možnost přiobjednání pomazánek s pečivem
ke coffee breaku za 15 Kč /osobu:
pomazánka z červené řepy
pomazánka sýrová s pažitkou
pomazánka z celeru a jablka
možnost přiobjednání
sladkého pečiva za ................................. 25 Kč / kus

Možnost přiobjednání dalšího občerstvení:
sýrové plato
(eidam, boydamer, hermelín) ...... 30 Kč / osobu
salámové plato (vepřová šunka,
kuřecí šunka, mortadela, vysočina)......30 Kč / osobu
mix plato (šunka, sýr, hermelín) .... 30 Kč / osobu
Výběr sladkého pečiva na coffee break:
jablečný závin
čokoládový muffin
mrkvový koláč
makovec
pudinkový šnek s rozinkami
máslový croissant
ovocná mřížka
možnost přiobjednání
sandwiche za ........................................... 45 Kč / kus
Výběr sandwiche:
bulka se sezamem sýrová
bulka vícezrnná sýrová
bulka se sezamem šunková
bulka vícezrnná šunková
bulka se sezamem mix šunka, sýr
Možnost přiobjednání nápojů:
džusy (různé příchutě) ...................... 35 Kč / osobu
domácí limonády (zázvorová,
okurková, citrónová) ............................... 1 litr / 110 Kč
voda ve džbánech
s citrónem a mátou ................................ 1 litr / 30 Kč

Možnost ranního coffee breaku formou
bufetové snídaně 160 Kč / osobu

