NABÍDKA OBČERTSVENÍ
Pokud si nevyberete z naší běžné nabídky občerstvení, rádi Vám na požádání zajistíme
jakékoliv jiné občerstvení dle Vašeho přání.
NABÍDKA OBČERTSVENÍ BEZ PŘEDCHOZÍ OBJEDNÁVKY
Drobné občerstvení
Tatranka (různé druhy)

1 ks

20,-

Fidorka (různé druhy)

1 ks

20,-

Perník (různé druhy)

1 ks

15,-

Jahodový dortík (perník)

1 ks

15,-

Bohemia Chips

1 bal

30,-

Ovoce - dle denní nabídky

1 ks

15,-

Točená malinkovka

0,5l

25,-

Coca cola, Sprite, Fanta, Kofola, Multivitamin, Ice Tea (PET)

0,5l

35,-

Mattoni - perlivá, neperlivá

0,75l

30,-

Mattoni - citron, pomeranč

0,5l

20,-

Red Bull

0,25l

50,-

Budweiser Budvar točený

0,5l

35,-

Budweiser Free - nealko plech

0,5l

35,-

Cider Somersberry - různé druhy

0,33l

50,-

Čaj (různé druhy)

0,2l

25,-

Instatní káva

0,2l

20,-

Nealkoholické nápoje

Pivo a cider

Teplé nápoje

NABÍDKA OBČERSTVENÍ PO PŘEDCHOZÍ OBJEDNÁVCE (ALESPOŇ 2 PRACOVNÍ DNY PŘEDEM)
Grilování Suroviny nakupujeme od místního řezníka. Cena zahrnuje pečivo, hořčici a kečup.
Grilovaný steak kuřecí nebo vepřový

1 ks

95,-

Grilovaná klobása

1 ks

55,-

Grilovaný hermelín

1 ks

55,-

Šunkový zdobený cherry rajčátkem

1ks

30,-

Sýrový zdobený hrozny

1ks

30,-

Hermelínový chlebíček zdobený ovocem

1ks

30,-

Chlebíček s losovou pěnou

1ks

35,-

Bageta se třemi druhy sýra

1ks

78,-

Kaiserka s uzenou kýtou

1ks

55,-

Croissant se šunkou, sýrem a salátem

1ks

55,-

Tortilla plněná kuřecími prsíčky

1ks

90,

Míchaná nářezová mísa s čerstvou zeleninou

1kg

639,-

Variace domácích klobásek s feferonkami a sýrem

1 kg

639,-

Kuřecí a vepřové miniřízečky s citronem a okurkami

1 kg

699,-

Parmská šunka s medovým melounem

0,5kg

769,-

Uzená filátka ze prstruha zdobená čerstvou zeleninou

0,8kg

1119,-

Výborná paštička s omáčkou

1kg

759,-

Mozzarela s rajčaty, bazalkou, olivovým olejem

1kg

639,-

Šopský salát s balkánským sýrem

1kg

529,-

Řecký salát s černými olivami

1kg

529,-

Kus kus se zeleninou a kuřecím masem

1kg

599,-

Italský ovocný salát s mandlemi

1kg

539,-

Chlebíčky - odběr min. 10ks

Obložené pečivo - odběr min. 5ks

Slavnostní zdobené mísy

Saláty

Dezerty
v případě zájmu zajistíme domácí bábovku / závin / koláč a jiné pochutiny dle přání zákazníka
jednohubky (kanapky) - odběr min. 20 ks
s parmskou šunkou zdobené melounem

20ks

389,-

s mozzarelly zdobené sušenou švestkou

20ks

389,-

s lososovou pěnou zdobené citronem

20ks

389,-

s paštikou a brusinkami

20ks

389,-

CATERINGOVÁ MENU
Menu zahrnují dopravu, pokrmy a přípravu prostředí. Menu připravujeme od počtu 10 osob

Menu 1 - studená kuchyně
Obložené chlebíčky (3ks/osoba)
• se šunkou
• s lososovou pěnou
• hermelínový
Slané pečivo (2ks/osoba)
• ciabata s parmskou šunkou a zeleninou
• kasierka se sýrem a hermelínem
• cereální pečivo s kuřecím masem a dipem
Salátové mísy (80g/osoba)
• variance čerstvé zeleniny s dipem
Ovoce (80g/osoba)
• plato evropského ovoce
Slané pečivo (2ks/osoba)
• ciabata s parmskou šunkou a zeleninou
• kasierka se sýrem a hermelínem
• cereální pečivo s kuřecím masem a dipem
Dezerty (2ks/osoba)
• 2 druhy
Menu 2 - studená kuchyně
Obložené mísy (200g/osoba)
• variace šunek s nakládanými cibulkami
• moravské uzené a pečené maso s hořčicí a křenem
• variace klobásek s fereronkami a sýrem
• míchaná nážezová mísa se zeleninou
• sýrová mísa zdobená ovocem
Salátové mísy 50g/osoba
• variace zeleniny s dipem
Ovoce (50g/osoba)
• plato evropského ovoce
Dezerty (2ks/osoba)
•

2 druhy

Pečivo
• světlý a tmavý chléb
• bagety
• cereální pečivo

		

Menu 3 - studená kuchyně

Obložené mísy (200g/osoba)
• variace šunek s nakládanými cibulkami
• kuřecí paličky s pikantní salsou
• kuřecí galatina se špenátem a baby karotkou
• vepřové a kuřecí miniřízečky s citrónem a okurkou
• sýrová mísa zdobená ovocem
Salátové mísy 80g/osoba
• šopský salát s balkánským sýrem
• zeleninový salát s bylinkovým dipem
Ovoce (50g/osoba)
• plato evropského ovoce
Dezerty (2ks/osoba)
• 2 druhy
Pečivo
• světlý a tmavý chléb
• bagety
• cereální pečivo

Doufáme, že se Vám naše nabídka zamlouvá. V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů nás
neváhejte kontaktovat. Klientům vždy rádi vyjdeme maximálně vstříc, tak aby si od nás odnesli
jedinečný zážitek a odcházeli od nás plně relaxovaní pro svou každodenní práci.

