
 

STUDENÝ 350.- 
 
 

Obložené mísy uzenin 
 Obložené mísy sýrů 

 
Míchaný zeleninový salát 

(dresing,olivový olej) 
 

Těstovinový salát  
s kuřecím masem 

 
Sendvič se šunkou a sýrem 

Banketka se salámem 
  

Ovoce 
 

Pečivo 
 
  



 

STUDENÝ 400.- 
 
 

Obložené mísy uzenin 
 Obložené mísy sýrů 

 
Míchaný zeleninový salát 

Listový salát 
Balkánský sýr 

(2 dresing,olivový olej) 
 

Těstovinový salát  
s kuřecím masem 

 
Sendvič se šunkou a sýrem 

Banketka se salámem 
Bageta s kousky smaženého kuřete 

  
Ovoce 

Ovocný salát 
 

Pečivo 
  



 

STUDENÝ 450.- 
 
 

Obložené mísy uzenin 
 Obložené mísy sýrů 

 
Míchaný zeleninový salát 

Listový salát 
Balkánský sýr,olivy 

(3 dresing,olivový olej) 
 

Těstovinový salát  
s kuřecím masem 

 
Sendvič se šunkou a sýrem 

Banketka se salámem 
Bageta s kousky smaženého kuřete 

Kuřecí a vepřové řízečky 
  

Ovoce 
Ovocný salát 

Výběr minidezertů 
 

Pečivo 
  



VEGETARIAN 450.- 
 

 
 Obložené mísy sýrů 
Mozzarella caprese 

 
Míchaný zeleninový salát 

(dresing,olivový olej) 
 

Těstovinový salát  
s ananasem 

 
Špenátové rizoletky 

Tortilla s kousky 
smaženého sýra 

  
Ovoce 

 Mrkvový koláč 
 

Pečivo 
  



VEGETARIAN 500.- 
 

 
 Obložené mísy sýrů 

Variace plísňových sýrů  
 hroznovým vínem a ořechy 

Mozzarella caprese 
 

Míchaný zeleninový salát 
(dresing,olivový olej) 

 
Těstovinový salát  

s ananasem 
Těstovinový salát s olivami 

 
Špenátové rizoletky 

Tortilla s kousky 
smaženého sýra 

Lilek smažený v těstíčku 
  

Ovoce 
Ovocný salát 

 Mrkvový koláč 
 

Pečivo 
 
  



VEGETARIAN 550.- 
 

 
 Obložené mísy sýrů 

Variace plísňových sýrů s 
 hroznovým vínem a ořechy 

Mozzarella caprese 
Ovčí sýr na listech rukoly 

 
Míchaný zeleninový salát 

(dresing,olivový olej) 
 

Těstovinový salát  
s ananasem 

Těstovinový salát s olivami 
 

Špenátové rizoletky 
Tortilla s kousky 
smaženého sýra 

Lilek smažený v těstíčku 
Závin z listového těsta  

plněný zelím 
  

Ovoce 
Ovocný salát 

 Mrkvový koláč 
Výběr minidezertů 

 
Pečivo 

 
  



STAROČESKÝ 550.- 
 

 
 Šunka od kosti 

Tlačenka s cibulí 
Výběr z českých uzenin 

a sýrů 
 

Míchaný zeleninový salát 
(dresing,olivový olej) 

Nakládané okurky a cibulky 
 

Hovězí gulášek 
Kuřecí a vepřové řízky 
Šťouchané brambory 

Houskový knedlík 
 

Ovoce 
 Babiččin štrůdl 

 
Pečivo 

  



STAROČESKÝ 600.- 
 

 
 Šunka od kosti 

Tlačenka s cibulí 
Utopenci 

Výběr z českých uzenin 
a sýrů 

Škvarková pomazánka 
 

Míchaný zeleninový salát 
Nakládané okurky,cibulky, 

beraní rohy a feferonky 
 

 
Hovězí gulášek 

Kuřecí a vepřové řízky 
Vepřová marinovaná pečeně 

Šťouchané brambory 
Houskový knedlík 

Domácí bramboráčky 
 

Ovoce 
 Babiččin štrůdl 
České buchty 

 
Pečivo 

 
  



ITALSKÝ 600.- 
 

 
 Prosciutto 

Mozzarella na listech rukoly 
Výběr z italskách uzenin 

a sýrů 
Sýr tallegio s ořechy 

 
Míchaný zeleninový salát  

Salát verde se sušenými tomaty 
(dresing,olivový olej) 

 
Nadívaná kuřecí prsa 

Masové koule v olivách 
Česneková bruschetta s  

hovězím masem 
Spaghetti Aglio olio 
Gnocchi ai funghi 

 
Ovoce 

 
Tiramisu 

  
 

Pečivo 
  



STAROČESKÝ 650.- 
 

 
 Šunka na kosti 

Tlačenka s cibulí 
Utopenci 

Výběr z českých uzenin 
a sýrů 

Škvarková pomazánka 
 

Míchaný zeleninový salát 
Nakládané okurky,cibulky, 

beraní rohy a feferonky 
 

 
Hovězí gulášek 

Kuřecí a vepřové řízky 
Vepřová marinovaná pečeně 

Hovězí roláda na česneku 
Šťouchané brambory 

Variace knedlíků 
Domácí bramboráčky 

 
Ovoce 

 Babiččin štrůdl 
České buchty 

Výběr minidezertů 
 

Pečivo 
  



ITALSKÝ 650.- 
 

 
 Prosciutto 

Mozzarella na listech rukoly 
Výběr z italskách uzenin 

a sýrů 
Mortadella s olivami 
Sýr tallegio s ořechy 

Plněné tomaty krevetkami 
Ciabatta s uzeným lososem 

 
Míchaný zeleninový salát  

Salát verde se sušenými tomaty 
Salát s tuňákem 

(dresing,olivový olej) 
 

Nadívaná kuřecí prsa 
Masové koule v olivách 
Česneková bruschetta s  

hovězím masem 
Spaghetti Aglio olio 

Penne Arabiata 
Gnocchi ai funghi 

 
Ovoce 

 
Tiramisu 

 Výběr minidezertů 
 

Pečivo 
  



ITALSKÝ 700.- 
 

 
 Prosciutto 

Mozzarella na listech rukoly 
Výběr z italskách uzenin 

a sýrů 
Mortadella s olivami 
Sýr tallegio s ořechy 

Plněné tomaty krevetkami 
Ciabatta s uzeným lososem 

Krevety na listech salátu 
 

Míchaný zeleninový salát  
Salát verde se sušenými tomaty 

Salát s tuňákem 
(dresing,olivový olej) 

 
Nadívaná kuřecí prsa 

Masové koule v olivách 
Ossobuco cremolata 

Nadívané kuřecí paličky 
Česneková bruschetta s  

hovězím masem 
Spaghetti Aglio olio 

Penne Arabiata 
Penne con Anatra 
Gnocchi ai funghi 

 
Ovoce 

 
Profiteroles 

Tiramisu 
 Výběr minidezertů 

 
Pečivo 

  



 
 

EXCLUSIV 1000.- 
 
 

Teplý buffet 
 

Vepřová šunka na kosti 
  

Telecí blanquette 
Rolovaný králičí hřbet se  švestkami 

Kachna nadívaná pomeranči 
Vepřové závitky plněné zelím 

Mix řízečků obalených v sezamu a parmezánu 
 

Přílohy 
Pečené papriky 

Bramborové fricasé s olivami 
Bramborový salát 
Bazalkové gnocchi 

Sýrové krokety 
Houbové rizoto 

Provensálské  fazolky 
 

Studený bufet – výběr mini-předkrmů 

Rybí terinka halená do plátků uzeného lososa 

Masová střecha ve výběrové šunce 
Variace španělské šunky a marinované pečeně 

  Rostbeaf v kombinaci s bílým a zeleným chřestem 
Krevetky servírované na vaječném soklu 

 Tomaty s kuřecím salátem,  
Výběr pěn na řezu okurek  

 
Degustace světových sýrů  

 
Mozzarella caprese 

 Těstovinový salát s chřestem a parmskou šunkou 
Celerový salát s jablky 

Mrkvový salát s pomeranči a datlemi 
Julienne z čerstvé zeleniny s výběrem dresinků 

Kuskus s rajčaty a olivami 
 



 
Moučníky 

Výběr minidezertů 
Jablečný šnek z listového těsta 

Banán v karamelu 
Čokoládové fondue 

 
Ovocné mísy 
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