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NÁPOJE 
Džbán s vodou a citronem 1 l ............30 Kč

Minerální voda Bonaqua 0,25 l ..........30 Kč

Káva Nescafé + mléko .......................30 Kč

Čaj Teekanne různé druhy .................30 Kč

Cappy juice 0,25 l .............................35 Kč

Coca-Cola, Fanta, Sprite 0,33 l ...........40 Kč

SLANÝ SNACK 
Šunkový chlebíček 
s pochoutkovým salátem ..................30 Kč

Sýrový chlebíček s máslem ................27 Kč

Rajčatový chlebíček s tvarohem .........20 Kč

Sendvič se šunkou a sýrem ...............50 Kč

Mini bagetka se šunkou a sýrem ........40 Kč

Bageta Caprese .................................70 Kč

Bageta šestizrnná Caprese .................80 Kč

Bageta se šunkou a vejcem ...............75 Kč

Bageta šestizrnná se šunkou
a vejcem ...........................................85 Kč

Bageta sýrová ...................................85 Kč

Bageta šestizrnná sýrová ...................95 Kč

Bageta s kuřecími řízečky ................100 Kč

Bageta šestizrnná 
s kuřecími řízečky ............................110 Kč

Šnek z listového těsta á la pizza ........10 Kč

Zeleninové crudité 
s koprovým dipem 400 g ..................75 Kč

SLADKÝ SNACK
Koláček (tvaroh / mák / meruňka /
ořechy / povidla) ..............................10 Kč

Bábovka mramorovaná ......................10 Kč

Jablečný závin ...................................20 Kč

Tvarohový závin ................................25 Kč

Pohár mini (banán / jahoda / 
tiramisu) ...........................................15 Kč

Jahodový řez .....................................15 Kč

Meruňkový řez ..................................20 Kč

Kokosový řez ....................................20 Kč

Nugátový řez ....................................20 Kč

Tiramisu řez ......................................20 Kč

Pařížský řez .......................................20 Kč

Malinový řez .....................................20 Kč

Míša řez ............................................23 Kč

Mrkvový řez s mascarpone 
a bílou čokoládou ..............................25 Kč

Ovocný salát 1,3 kg ........................185 Kč

COFFEE BREAK
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BOWLING MENU
STUDENÁ NABÍDKA 
& FINGERFOOD 
Kanapka s klobásou ...........................10 Kč

Kanapka šunková ..............................10 Kč

Kanapka sýrová .................................10 Kč

Nachos 50 g .....................................15 Kč

Nachos 50 g se zakysanou 
smetanou ..........................................25 Kč

Nachos 50 g se salsou Kruda .....................
(paprika, rajčata, feferonky, 

koření, rajský protlak) ......................................40 Kč

Nachos 50 g se salsou Pico de Gallo
(rajčata, koriandr, limetka, 

máta, feferonky) ...................................55 Kč

Tvarohová pomazánka 50 g...............15 Kč

Česneková pomazánka 50 g ..............25 Kč

Salámová pomazánka 50 g ................20 Kč

Šlehaná niva 100 g ............................30 Kč

Plněná brambora s tvarohem 
a koriandrem .....................................25 Kč 

Kachní paštika 120 g 
(min. 20 porcí) .....................................40 Kč

Švestky balené 
v anglické slanině 80 g ......................45 Kč

Studený roastbeef 60 g 
(min. 10 porcí) .....................................50 Kč

Parmská šunka 
se sušenými švestkami 50 g ..............60 Kč

Cukrový meloun 
s parmskou šunkou 50 g ...................50 Kč

Tlačenka s cibulí 150 g ......................55 Kč

Tatarák z lososa 50 g .......................130 Kč

Krevetky s rukolou 50 g ....................80 Kč

Tatarský biftek 100 g 
+ topinka, česnek ...............................145 Kč
Čabajka 50 g s feferonkami 
a cibulí ..............................................60 Kč

Nakládaný hermelín 100 g ................95 Kč

Vepřové mini řízečky 1 kg ...............550 Kč

Kuřecí mini řízečky 1 kg ..................600 Kč

Mísa uzeninový mix 1,2 kg .............650 Kč

Mísa sýrový mix 1 kg ......................660 Kč

SALÁTY 
Baby mozzarella s cherry rajčátky 
a pestem 50 g ..................................40 Kč

Salát Coleslaw 100 g .........................15 Kč

Salát řecký s olivami 300 g ..............110 Kč

Salát zeleninové crudité 400 g ..........75 Kč

Salát Caesar 
s kuřecím masem 250 g ..................140 Kč

Zeleninový salát 
s tuňákem 350 g .............................130 Kč
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SLANÝ SNACK - TEPLÝ
Kuřecí stehýnka 
v pikantní marinádě 100 g ................50 Kč 
Kuřecí nugetky 200 g ........................55 Kč
Grilovaná cherry rajčátka 100 g .........70 Kč
Grilovaná krkovice 100 g...................50 Kč
Grilovaná zelenina 
se žampiony 200 g ...........................80 Kč
Grilovaná vepřová 
panenka 100 g ..................................75 Kč
Grilovaná žebra 500 g .....................160 Kč
Hovězí guláš 100 g ...........................70 Kč
Classic burger 100 g .........................90 Kč
Hranolky steakové 200 g ..................50 Kč
Bramboráčky McCain 240 g...............65 Kč
Grilované kuře 1,2 kg ......................300 Kč 
Grilovaná bílá bavorská
mini klobáska 1 kg ..........................550 Kč

SLADKÝ SNACK 
Koláček svatební makový ....................10 Kč
Koláček svatební ořechový .................10 Kč
Koláček svatební meruňkový ..............10 Kč
Koláček svatební povidlový ................10 Kč
Koláček svatební tvarohový ................10 Kč
Bábovka mramorovaná .......................10 Kč

Jablečný závin .....................................20 Kč
Tvarohový závin..................................25 Kč
Ovocný košíček mini ............................5 Kč
Věneček žloutkový mini ....................... 5 Kč
Cappuccino řez mini .............................5 Kč
Koule s kokosem mini .........................10 Kč
Malinový řez mini ...............................10 Kč
Mrkvový řez s mascarpone mini .........15 Kč
Pohár mini (banán / jahoda /
tiramisu) .............................................15 Kč
Ovocný salát 1,3 kg ..........................185 Kč

CHLÉB & PEČIVO
Chléb pšeničný, krajíc ...........................6 Kč
Chléb žitný, krajíc .................................6 Kč
Chléb Šumava ...................................... 3 Kč
Banketka maková..................................5 Kč
Toustový chléb .................................... 5 Kč
Bruschetta ............................................8 Kč

NABÍDKA PRO BOWLING, VALAŠSKÝ ŠENK A MORAVSKOU VINÁRNU
od 10 do 100 osob

Položkově vybraná nabídka, kde je v nabídce uveden minimální počet 
objednaných porcí.

Nabídku si klient sestavuje sám.
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SERVÍROVANÉ MENU

VZOROVÉ MENU
MENU 150 Kč 

Kuřecí vývar s masem a nudlemi
100g Smažený vepřový řízek, bramborová kaše

MENU 200 Kč 
Hovězí vývar s játrovou rýží
150 g Svíčková na smetaně, 

houskové knedlíky, brusinkový terčík
Meruňkový řez

MENU 300 Kč 
Domácí pizza chléb, rajčatová salsa s bazalkou, česnekem a olivovým olejem

Žampionový krém
200 g Zapečené kuřecí maso s rajčaty 
a mozzarellou, šťouchané brambory
Řez s lesním ovocem a šlehačkou

Nabízíme od 10 osob, horní hranice omezena 
prostorem, ve kterém se servíruje.

Servírované menu je zpravidla jednotné, v případě požadavku na více druhů bude počet jednotlivých 
hlavních chodů závazně uveden v objednávce a jednotliví hosté budou vybaveni kartičkou s uvedením 

vybraného chodu. Možnost tohoto výběru platí pouze u hlavního chodu.

Servírované menu v hodnotě 150 a 200 Kč je možné po dohodě s klientem (s ohledem na rychlost odbavení) 
nahradit tzv. výdejním systémem (jednoduchý bufet: jednotná polévka, 3 hlavní chody vč. 1 bezmasého, ze-
lenina nebo zeleninový salát). Jedná se o samoobsluhu s asistencí kuchařů, kteří vydávají hlavní chody. Počet 

výdejních míst bude optimalizovaný s ohledem na počet hostů a prostor, ve kterém se jídlo podává.
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MENU 400 Kč 
80 g Vepřová panenka pečená na francouzský způsob s jarním salátem a sušeným rajčetem

Bramborový krém s koprem a sázeným vejcem
150 g Vepřová krkovice na tymiánu se salátem z červené řepy a omáčkou demi-glace

Panna cotta s ovocem

MENU 500 Kč 
50 g Lososový tataráček s estragonem a limetkovou šťávou, toast

Brokolicový krém s parmazánem
200 g Vepřová panenka s hříbkovou omáčkou, mačkané brambory s rozmarýnem

Lívance s jahodovou omáčkou a citrónovým tvarohem

MENU 800 Kč 
75 g Kachní prsíčka s hruškou marinovanou ve víně a medu

Tomatová polévka s crème fraiche
100 g Filátka z krůtího steaku s listovým špenátem a sýrem mozzarella

200 g Hovězí svíčková s omáčkou demi-glace, zapečené bramborové pusinky
Palačinka se švestkovými povidly a mákem

DEGUSTAČNÍ MENU
Šéfkuchaři Jiří Kučera a Jakub Dokládal  

sestaví degustační menu na přání (pro 5–30 osob).

MENU 600 Kč
Drůbeží paštika s brusinkovou omáčkou a tyčinkou z listového těsta

Hříbkový krém s parmazánem
Pstruh na tymiánu se zadělávaným květákem v rajčatové polpě s creme fraiche
Vepřová panenka Sous Vide na způsob tatarského bifteku se švestkovou hořčicí 

a bramborovou plackou
Grilovaný ananas na třtinovém cukru s citróno-mátovým sorbetem

Rulandské šedé, Michlovský

MENU 700 Kč
Carpaccio z pravé svíčkové s rukolovým salátem a bazalkovým pestem

Špenátový krém se slaninovým chipsem
Lososový karbanátek s chilli, koriandrem a jarním salátem dochuceným balsamicem a medem

Kachní prsa pečená na rozmarýnu se švestkovou omáčkou a mačkanými brambory
Krupicové flameri s creme fraiche, vanilkovým luskem a jahodovou omáčkou

Frankovka rosé, Michlovský
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BUFET 299 Kč
PŘEDKRMY

Studené obložené mísy sýrové a uzeninové
Salát Caprese s bazalkovým pestem

POLÉVKA
Hovězí vývar se zeleninou a játrovými knedlíčky

HLAVNÍ CHODY
Grilovaný losos na tymiánu s citrónem

Kuřecí směs Indonésie
Hovězí svíčková na smetaně

Medailonky z vepřové panenky na česneku a rozmarýnu
Špagety Carbonara s parmazánem

Dušená brokolice na másle s bylinkovým máslem

SALÁTY
Salát Coleslaw
Salát šopský

BUFET
Nabízíme jako formu oběda nebo večeře 

od 25 osob. Časově omezená nabídka stanoveného 
sortimentu po dobu 2 hodin.

SKLADBA BUFETU: studené předkrmy, polévka, hlavní jídla včetně bezmasého, 
zeleninové saláty, kondimenty, přílohy, domácí moučníky, dezerty, ovoce
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PŘÍLOHY
Mačkané brambory s cibulkou

Houskové knedlíky
Dušená rýže

Smažené bramborové hranolky
Bramboráčky

Pečivo

DEZERTY
Tvarohový koláč
Pudink s ovocem

OVOCE
Hrušky

Hroznové víno

KONDIMENTY
Olivový olej

Bylinkový dressing
Tatarská omáčka 

Kečup
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Nabízíme od 50 osob. 
Nabídka pevně daných počtů jednotlivých položek. Raut je časově omezený délkou max. 3 hodiny.

STUDENÝ BUFET
150 g Husí paštika 20 porcí

100 g Tatarský biftek z pravé svíčkové 
15 porcí

Kuřecí mini řízečky 1 kg
Vepřové mini řízečky 1 kg

50 g Cukrový meloun s parmskou šunkou 
20 porcí

TEPLÁ KUCHYNĚ
100 g Grilovaný candát 20 porcí

100 g Kuřecí lízátka v medovém přelivu 
20 porcí

100 g Grilovaná vepřová krkovička 
20 porcí

200 g Penne se sušenými rajčaty a olivami 
20 porcí

PŘÍLOHY
200 g Míchaná zelenina na bylinkovém 

másle 20 porcí
100 g Gratinovaná cherry rajčátka 20 porcí

250 g Zapečené brambory se smetanou 
20 porcí

SALÁTY
250 g Salát Caesar s kuřecím masem 

a česnekovými krutony 15 porcí
300 g Řecký salát s olivami 15 porcí
100 g Salát zelný s mrkví 15 porcí

DRESSINGY
Francouzský dressing 10 porcí
Bylinkový dressing 10 porcí
Jogurtový dressing 10 porcí

MOUČNÍKY A DEZERTY
Tiramisu 30 ks

Cappuccino řez 35 ks
Flameri s lesním ovocem 35 ks

PEČIVO
Mini kaiserka 25 ks

Maková banketka 50 ks
Bavorské pečivo 25 ks
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VZOROVÝ RAUT 300 Kč
kalkulováno na 50 osob



STUDENÝ BUFET
50 g Tataráček z lososa, podávaný 

s domácí bagetkou 15 porcí
100 g Drůbeží paštika s brusinkami 

25 porcí
Kuřecí mini řízečky 1 kg

50 g Carpaccio z hovězí svíčkové 20 porcí
Vepřové mini řízečky 1 kg

50 g Parmská šunka se sušenými švestkami 
20 porcí

TEPLÁ KUCHYNĚ
100 g Pečený filet ze sumečka afrického 

20 porcí
350 g Marinovaná kuřecí křídla 20 porcí

100 g Grilovaná vepřová panenka 20 porcí
350 g Bramborové noky s hříbkovou 

omáčkou 20 porcí

PŘÍLOHY
200 g Grilovaná zelenina se žampiony 

20 porcí
150 g Smetanový špenát 20 porcí

150 g Cous cous dochucený citronem 
a mátou 20 porcí

250 g Šťouchané brambory s jarní cibulkou 
20 porcí

SALÁTY
300 g Šopský salát 15 porcí

100 g Salát Coleslaw 15 porcí
250 g Salát z pečené červené řepy 

a kozího sýra 15 porcí
50 g Baby mozzarella s cherry rajčátky 

15 porcí

DRESSINGY
Francouzský dressing 10 porcí
Bylinkový dressing 10 porcí
Jogurtový dressing 10 porcí

Olivový olej 0, 5 l

MOUČNÍKY A DEZERTY
Ovocný košíček 25 ks
Cappuccino řez 25 ks
Malinový řez 25 ks
Pišingrov řez 25 ks

PEČIVO
Mini kaiserka 25 ks

Maková banketka 50 ks
Bavorské pečivo 25 ks
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VZOROVÝ RAUT 350 Kč
kalkulováno na 50 osob



STUDENÁ NABÍDKA
50 g Uzený pstruh 15 porcí

100 g Drůbeží paštika 20 porcí
100 g Tatarský biftek z pravé svíčkové 

15 porcí
100 g Vepřová panenka 

s jarním salátkem 20 porcí
50 g Cukrový meloun 

s parmskou šunkou 20 porcí
Dekorovaná mísa francouzských sýrů 2,5 kg

TEPLÁ NABÍDKA
100 g Pečený candát 20 porcí

100 g Kuřecí směs Kung-pao s chilli 
20 porcí

250 g Lasagne s kuřecím masem 
a špenátem 20 porcí

100 g Grilovaná vepřová krkovička 20 porcí

PŘÍLOHY
200 g Míchaná zelenina se žampiony 

20 porcí
150 g Smetanový špenát 20 porcí

100 g Grilovaná cherry rajčátka 20 porcí
250 g Šťouchané brambory 20 porcí

150 g Dušená rýže 15 porcí

SALÁTY
400 g Salát Waldorf s ořechy 15 porcí
300 g Řecký salát s olivami 15 porcí
100 g Rajčatový salát s creme fraiche 

15 porcí
250 g Ledový salát 15 porcí

DRESSINGY
Francouzský dressing 10 porcí
Bylinkový dressing 10 porcí
Jogurtový dressing 10 porcí

Olivový olej 0,2 l
Ocet balsamico cream 0,2 l

MOUČNÍKY A DEZERTY
Mrkvový řez s mascarpone 25 ks

Jahodový řez 25 ks
Kávový řez 25 ks

Panna cotta s malinami 10 ks

PEČIVO
Mini kaiserka 25 ks

Maková banketka 50 ks
Bavorské pečivo 25 ks

VZOROVÝ RAUT 400 Kč
kalkulováno na 50 osob
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STUDENÁ NABÍDKA
100 g Plněný hermelín šunkový 10 porcí

100 g Plněný hermelín bylinkový 10 porcí
1 kg Mix smažených řízečků 10 porcí

60 g Studený roastbeef 30 porcí
100 g Tatarák z pravé svíčkové s topinkami 

30 porcí
50 g Parmská šunka se sušenými rajčaty 

a mozzarellou 20 porcí
50 g Domácí kachní paštika s brusinkami 

40 porcí
50 g Domácí paštika pečená s jatýrky 

40 porcí
100 g Kuřecí stehýnka v pikantní marinádě 

s bylinkami 30 porcí

TEPLÁ NABÍDKA
500 g Grilovaná žebra v medové marinádě 

10 porcí
100 g Pečený filet Mahi Mahi 30 porcí
100 g Grilovaný kuřecí steak 40 porcí
100 g Pikantní hovězí guláš 30 porcí

DRANŽÍROVANÉ MASO
Uzená vepřová kýta od kosti (ks á cca 

13 kg) + kondimenty (hořčice, kečup, křen, 
sterilované cibulky, okurky, feferonky + chléb)

PŘÍLOHY
250 g Rýže Basmati 30 porcí

250 g Pečená zelenina se žampiony 
25 porcí

200 g Brambora pečená s tvarohem 
a koriandrem 20 porcí

SALÁTY
300 g Salát řecký s olivami 10 porcí
400 g Salát Waldorf s ořechy, jablky 
a jogurtovým dressingem 10 porcí

100 g Salát Coleslaw 30 porcí

DRESSINGY
50 g Salsa Pico de Gallo 25 porcí

Vinný dressing 20 porcí
Jogurtový dressing 20 porcí

Olivový olej 0,5 l
Ocet balsamico cream 0,5 l

MOUČNÍKY A DEZERTY
Pohárek smetanový banánový 50 ks
Pohárek smetanový jahodový 50 ks

Pohárek smetanový kiwi 50 ks
Pohárek tiramisu krém 50 ks

Věneček žloutkový mini 100 ks
Malinový řez mini 40 ks

PEČIVO
Mini kaiserka

Maková banketka
Bavorské pečivo

Chléb
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VZOROVÝ RAUT 500 Kč
kalkulováno na 100 osob



STUDENÁ NABÍDKA
100 g Hovězí burger v bulce 20 porcí

75 g Kachní prsa pošírovaná na červeném 
víně s hruškami 20 porcí

100 g Kuřecí roládka sous vide plněná 
špenátem 20 porcí

100 g Kuřecí roládka sous vide plněná 
masem 20 porcí

100 g Tatarák z pravé svíčkové s topinkami 
20 porcí

1,3 kg Dekorovaná mísa francouzských 
sýrů 1 porce

50 g Plátky uzeného lososa 20 porcí
350 g Kuřecí křídla marinovaná v pikantní 

rajčatové salse 20 porcí
50 g Přírodní zrající sýr 40 porcí

50 g Plátky uzeného pstruha 20 porcí
50 g Měkký sýr s ořechy a pepřem 

40 porcí

FINGERFOOD
50 g Cukrový meloun s parmskou šunkou 

20 porcí
50 g Baby mozzarella s cherry rajčaty 

a bazalkovým pestem 20 porcí
50 g Parmská šunka se sušenými rajčaty 

a mozzarellou 20 porcí
50 g Krevetky se salátkem z rukoly, 

bazalky a feferonky 20 porcí

TEPLÁ NABÍDKA
100 g Pečený filet tuňáka žlutoploutvého 

20 porcí
100 g Grilované plátky panenské svíčkové 

20 porcí
100 g Grilovaná vepřová krkovice na 

bylinkách s omáčkou demi-glace 20 porcí
100 g Slávky pošírované na zelenině 

julienne s bylinkovým máslem 20 porcí
100 g Grilovaný steak z kuřecích prsíček 

40 porcí

PŘÍLOHY
250 g Šťouchané brambory s cibulkou 

a bylinkami 20 porcí
100 g Grilovaná cherry rajčátka 20 porcí
100 g Marinované žampiony s bylinkami 

20 porcí
175 g Bramborové rösti 20 porcí
100 g Grilovaná cuketa 20 porcí

DRANŽÍROVANÁ MASA
3 kg Marinovaný vepřový bok ve směsi 

bylinek
Uzená vepřová šunka na kosti 

(ks á 13 kg) 

SALÁTY
100 g Salát z pikantních chobotniček 

20 porcí
350 g Mix listových salátů s kozím sýrem 

a sušenými rajčaty 10 porcí
350 g Mix listových salátů s kuřecím 

masem a zeleninou 10 porcí

PEČIVO
Banketka maková
Cereální hvězdička

Kornspitz
Chléb mix

DEZERTY
Višňové slzičky 30 porcí

Lanýžová kolečka 30 porcí
Věneček žloutkový mini 30 porcí
Pišingrový košíček mini 30 porcí

Řez cappuccino mini 30 porcí
Řez malinový mini 40 porcí

Flambované palačinky 50 porcí 
Čokoládová fontána s ovocem 

VZOROVÝ RAUT 600 Kč
kalkulováno na 100 osob
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