Menu
Obědové menu 1
Domácí paštika s brusinkami a u nás pečenou houstičkou
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, nudlemi a zeleninou
Hovězí loupaná plec na smetaně s karlovarským knedlíkem a brusinkami
390,-/osoba
v případě pravé svíčkové je cena tohoto menu 795,- / osoba
Obědové menu 2
Marinovaný losos s hořčično-koprovým dresinkem a polníčkem
Hráškový krém s krutony a olivovým olejem
Grilovaná vepřová panenka s mačkaným bramborem, jarní cibulkou a omáčkou ze smrkových
hříbků
500,-/osoba
Obědové menu 3
Parmská šunka s medovým melounem, rucolou a citrónovým olejem
Brokolicový krém s krutony a olivovým olejem
Grilovaný kuřecí stehenní steak s baby brambůrky, pečenou paprikou a omáčkou z červeného
vína
500,-/osoba
Obědové menu 4
Pečená kachní játra se sušenými rajčaty a redukcí z červeného vína
Drůbeží kaldoun
Srnčí kýta se špekovým knedlíkem a šípkovou omáčkou
595,-/osoba
Vegetariánské menu
Bůvolí mozzarella s rajčaty, bazalkovým pestem a olivovým olejem
Lilková polévka s restovanou červenou cibulkou a balzamikovým octem
Marinované tofu, kus-kus s grilovanou zeleninou a rajčatová omáčka
595,-/osoba
MENU pro děti
Polévka dle hlavního chodu
Smažený kuřecí řízek s bramborovým pyré
220,-/osoba

Gourmet Menu
Svatební GALA MENU I
Grilované krevety s koriandrovým dipem
Hovězí consommé s masem, zeleninou
Grilovaný mořský vlk s bramborovým pyré s estragonem
Čokoládový mousse
1.200,-/osoba
Svatební GALA MENU II
Salát z rukoly a pečených hrušek se šalotkou a malinovým dresinkem
Květákový krém s mušlemi svatého Jakuba
Hovězí steak s pečenými baby brambůrky a omáčkou demi glase se zeleným pepřem
Panna cotta s čertvými jahodami jahodami
1.300,-/osoba
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH
Raut
STUDENNÝ BUFET
1 kg Variace vybraných uzenin.......... 690,- Kč
1 kg Variace výběrových sýrů.......... 690,- Kč
1 kg Obložená mísa s lososem "Grawlax", koprový dresink.......... 1450,- Kč
1 kg Šťavnatý hovězí roastbeef podávaný s křenovým žervé.......... 1250,- Kč
1 kg Variace čerstvého ovoce.......... 350,- Kč
1kg Capresse mísa.......... 750,- Kč
(plátky rajčat, prokládané mozzarellou s bazalkovým pestem)
1 kg Parmská šunka se žlutým melounem.......... 1050,- Kč
1 kg Kozí sýr s rukolou, sypaný ořechy.......... 1050,- Kč
1 kg Kachní paštika, brusinky, toast.......... 750,- Kč
1 kg Těstovinový salát.......... 450,- Kč
1 kg Tlačenka s červenou cibulí a octem.......... 550,- Kč
1 kg Nakládaný Hermelín ve směsi koření.......... 890,- Kč

1 kg Hovězí tatarák s topinkami a česnekem.......... 1200,- Kč
1 kg Tatarák z lososa s kapari, opečený toast.......... 1450,- Kč

SALÁTOVÝ BAR
1 kg Variace krájené čerstvé zeleniny (smetanový dip,).......... 450,- Kč
1 kg Řecký salát s olivami a feta sýrem.......... 690,- Kč
1 kg Caesar salát (římský salát, caesar dresink, kuřecí maso ).......... 690,- Kč
1 kg Mix černých a zelených oliv bez pecky v bylinkovém pestu.......... 500,- Kč

TEPLÝ BUFET
1 kg Miniřízečky z kuřecích prsou.......... 750,- Kč
1kg Miniřízečky z vepřové panenky.......... 825,- Kč
1 kg Jemně pikantní hovězí guláš s červenou cibulkou.......... 890,- Kč
9-12 kg Šunka od kosti podávaná v kleštích na dřevěném prkně......cena za 1 kg...... 490,- Kč
1 kg Medailonky z vepřové panenky v hořčičné omáčce.......... 825,- Kč
1 kg Grilované krevety na česneku, chilli a bílém víně.......... 1350,- Kč
1kg roláda z kuřecího nebo vepřového masa 950,- Kč
1kg Kuřecí prsa v bylinkové omáčce.......... 750,- Kč
1 kg Pikantní kuřecí křidélka.......... 600,- Kč
1 kg Pečené kuřecí paličky s BBQ omáčkou.......... 600,- Kč
1 kg Pečený losos na bylinkách.......... 1450,- Kč

PŘÍLOHY
1 kg Grilovaná zelenina.......... 450,- Kč
1 kg Gratinované brambory.......... 490,- Kč
1 kg Pečené brambůrky "Grenaille".......... 350,- Kč

NĚCO SLADKÉHO NA KONEC
1 kg Minidezerty.......... 750,- Kč
1kg Ovocná mísa 300,. Kč
1Ks Mini panna cotta 50,-Kč
Více druhů pečiva, dochucovadla, křen, hořčice, nakládaná zelenina .......... 50,- Kč/osoba
Dále nabízíme
Menu na přání
Večerní posezení na zahrádce
Zajištění živé muziky nebo DJ
Dekoraci interiéru základní dekorace (ubrousky, organza ) 50Kč/os
Dekorace interiéru a exteriéru-cena dle náročnosti klienta

Platební podmínky
Záloha na Vámi vybraný termín je 10 000 Kč záloha je nevratná bude však odečtena
z celkové částky a cca 50% záloha tři dny před akcí platba se provádí v hotovosti
Pronájem celé restaurace na jeden den
25 000 Kč při konzumaci do 30 000 Kč
15000 Kč při konzumaci do 40 000 Kč
10 000 Kč při konzumaci do 50 000 Kč
0 Kč při konzumaci nad 55 000 Kč
Otevírací doba restaurace je do 23:00 každá započatá hodina po 23:00 se účtuje 600 Kč

