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Snídaňová nabídka… 
 

BUFFET 
 

Nápoje: 
 

Překapávaná káva se smetanou, černý čaj s citronem, teplé kakao, teplé mléko 
 

Juice pomerančový, jablečný, minerální voda neperlivá 
 

Pokrmy: 
 

Cereálie: čokoládové kuličky, přírodní kukuřičné lupínky, musli různé druhy 
 

Mléčné výrobky: ovocný či bílý jogurt, sýrový nářez, tavené sýry, máslo, studené mléko 
 

Nabídka studených pokrmů: výběr uzeninových nářezů, čerstvá zelenina 
 

Teplé pokrmy: míchaná vejce se slaninou, sázená vejce, vejce vařená, opečená slanina, 
opečené mléčné párečky 

 
Sladkosti: 

čerstvé sezónní ovoce, domácí mramorovaná bábovka a ovocný koláč 
 

Ostatní doplňky:  med, džem, výběr paštik 
 

Výběr světlého a tmavého pečiva 
 
 

Na požádání možnost objednání omelety, ham and eggs a jiných pokrmů z vajec.  
Bez poplatku. 

 
190,00 Czk/ osoba 

 

 
 
 
 

SERVÍROVANÁ SNÍDANĚ 
 

Překapávaná káva se smetanou, černý čaj s citronem, teplé kakao či teplé mléko 
Snídaňový talíř se studenými sýrovými a uzeninovými nářezy 

Kontinenální snídaně ( máslo, med, džem) 
Juice dle nabídky 

Výběr světlého a tmavého pečiva 
     Domácí mramorovaná bábovka 

 
120,00 Czk Czk/ osoba             
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Coffee break… 
 

 

 
 

Jakoukoliv kávovou přestávku je možno doplnit sendvičem 
 

se šunkou a bramborovým salátem  
s českým salámem Herkules nebo Poličan  

se sýrem Eidam  
s uzeným lososem  

s mozzarellou a tomaty  
s tuňákem a vejcem  

 
Čerstvě vymačkaná šťáva z pomerančů 

 

Coffee break 3 
 

Filtrovaná káva se smetanou 
Černý čaj s citronem 
Minerální voda 0,1 l 

Juice 0,1 l 
Domácí mramorovaná bábovka 

Čerstvé ovoce 

Coffee break 4 
 

Filtrovaná káva se smetanou 
Černý čaj s citronem 
Minerální voda 0,1 l 

Juice 0,1 l 
České koláčky 2 ks 

Čerstvé ovoce 

Coffee break 1 
 

Filtrovaná káva se smetanou 
Černý čaj s citronem 
Minerální voda 0,1 l 

Juice 0,1 l 
Jablkový závin 
Čerstvé ovoce 

Coffee break 2 
 

Filtrovaná káva se smetanou 
Černý čaj s citronem 
Minerální voda 0,1 l 

Juice 0,1 l 
Croissanty 

Čerstvé ovoce 
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Nabídka Canapés & finger food - Sety 

Varianta 1. Canapés a “Finger food“ 500 Czk /osoba 
Na výběr: 

 
Canapés studené 

 

Mini špíz z mozzarelly a cherry rajčátky 
Rolka rostbífem a chřestem 

Plněná okurka rokfórovou pěnou 
Kaviárové vejce 

 
Sladké mini dezerty 

 

Jahodový košíček s vanilkovým krémem 
Mrkvový dortík 

Čokoládová roláda 
Variace mini závinů 

Varianta 2. Canapés a “Finger food“ 1000 Czk /osoba 
Na výběr: 

 
Canapés studené 

 

Mini špíz z mozzarelly a cherry rajčátky 
Rolka rostbífem a chřestem 

Plněná okurka rokfórovou pěnou 
Kaviár na limetkovém toastu 

Koktejlové bagetky se zvěřinovou paštikou a brusinkami 
 

Canapés teplé 
 

Koktejlové bagetky s krůtím masem 
Mini slovenské koláčky s brynzou 

Výběr satayů / špízků – vepřové, kuřecí, krevetové 
Taštičky z listového těsta se sýrem Mozzarella 

 

Sladké mini dezerty 
 

Jahodový košíček s vanilkovým krémem 
Piškotový řez s ovocem 

Tiramisu 
Ořechový dezert 

Variace mini závinů 
Čokoládová fontána sčerstvým ovocem, skořicové trubičky 
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Varianta 3. Canapés a “Finger food“ 1500 Czk /osoba 
 

Na výběr: 
 

Canapés studené 
 

Mini krevetový koktejl 
Toasty s marinovaným lososem 

Canapés z mini topinek s tatarským biftekem  
Mini toasty s kozím sýrem 

Mini špíz z mozzarelly a cherry rajčátky 
Rolka rostbífem a chřestem 

Plněná okurka rokfórovou pěnou  
Kaviár na limetkovém toastu  

 
Canapés teplé 

 

Koktejlové bagetky s pečenými kachními prsy   
Špízky z tygřích krevet 

Variace mini galantin – kuřecí, vepřové a kachní 
Mušle Sv.Jakuba v ulitě se skleněnými nudličkami 
Taštičky z listového těsta se sýrem Camembert  

Mini Slovenské koláčky s brynzou    
Výběr satayů / špízků – vepřové, kuřecí, krevetové 

 

Sladké mini dezerty 
 

Jahodový košíček s vanilkovým krémem 
Piškotový řez s ovocem 

Tiramisu 
Variace mini závinů 

Tvarohový dortík s borůvkovou omáčkou 
Posvícenské mini koláčky 

Čokoládová fontána s čerstvým ovocem, skořicové trubičky 
Zmrzlinový bar s variací ovoce  
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Nabídka chlebíčků & finger food - Individual 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tradiční obložené chlebíčky 
 

Na výběr: 
 

Chlebíček s lososem 
Chlebíček s českým salámem 

Chlebíček se šunkou a bramborovým salátem 
Chlebíček sýrový s hermelínem 

 

Tartary - finger food 
 

Na výběr: 
 

Tartar z tuňáka s křepelčím vejcem 
Tartar z uzeného lososa s limetkovou pěnou 

Hovězí tartar z mladého býčka s chipsem z tmavého pečiva 
Tartar z hub s bylinkovým gervais 

Pečená kreveta na česnekovo-bylinkové pěně 
Čočkový salát s rostbífem a rukolou 
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Nabídka obědů a večeří formou rautu… 
 

 
BUFFET 690,00 Czk 

 
Welcome drink 

(Becherovka, slivovice, sklenka Bohemia sektu) 
 

***** 
 

Rybí mini variace 
(krabí salát, matjesem, marinovaným lososem) 

Prkno pražského uzenáře 
(Šunka od kosti, domácí sekaná, selská tlačenka, zvěřinová paštika, šunkové klobásky) 

Domácí paštika, pečený vepřový bok, 
Variace českých a moravských sýrů 

(uzený sýr, hermelín, zrající sýr niva, eidam, hroznové víno) 
Variace galantýn 

(kuřecí, kachní, vepřová s nakládanými okurkami, cibulkou, křenem a hořčicí) 
Saláty 

Grilovaný mix řecké zeleniny 
(Lilek, cuketa, okurka, rajčata, papriky, žampiony, cibule, oliva, čerstvé bylinky  

Okurkový salát se zakysanou smetanou a čerstvým koprem 
Zelný salát s karotkou a křenem 

Čerstvý zeleninový salát 
Rajčatový salát se šalotkou 

Tři druhy dresinků 
Pečivo, chléb, domácí rohlíky 

 

***** 
 

Grilované selena rožni v pivní marinádě 
Klášterní guláš s čerstvým křenem 

Fettuccine s lososem, smetanou, cherry rajčátky a sýrem Parmesan 
Smažené kuřecí řízečky 

Španělská „Paella“ s mořskými plody 
 

Šťouchané brambory s pórkem a cibulkou 
Bramboráčky 

Selský bramborový salát 
 

***** 
 

Jablečný závin 
Chodský koláč z domácí pece 

Zmrzlina s ovocem 
 

Káva se smetanou/ čaj s citrónem 
 

Minimální počet osob pro objednání rautu je 20 
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BUFFET 790,00 Czk 
 

Welcome drink 
(Becherovka, slivovice, sklenka Bohemia sektu) 

 

***** 
 

Rybí mini variace 
(krabí salát, matjesem, marinovaným lososem) 

 

Prkno pražského uzenáře 
(Šunka od kosti, domácí sekaná, selská tlačenka, zvěřinová paštika, šunkové klobásky) 

Domácí paštika, pečený vepřový bok 
 

Variace českých a moravských sýrů 
(uzený sýr, hermelín, zrající sýr niva, eidam, hroznové víno) 

 

Variace galantýn 
(kuřecí, kachní, vepřová s nakládanými okurkami, cibulkou, křenem a hořčicí) 

Saláty 
Grilovaný mix řecké zeleniny 

(Lilek, cuketa, okurka, rajčata, papriky, žampiony, cibule, oliva, čerstvé bylinky  
Okurkový salát se zakysanou smetanou a čerstvým koprem 

Zelný salát s karotkou a křenem 
Čerstvý zeleninový salát 

Rajčatový salát se šalotkou 
Tři druhy dresinků 

Pečivo, chléb, domácí rohlíky 
 

***** 
 

Grilované selena rožni v pivní marinádě 
Klášterní guláš s čerstvým křenem 

Fettuccine s lososem, smetanou, cherry rajčátky a sýrem Parmesan 
Smažené kuřecí řízečky 

Španělská „Paella“ s mořskými plody 
Šunka od kosti krájená před hostem 

 
Šťouchané brambory s pórkem a cibulkou 

Bramboráčky 
České knedlíky 
Tomatová rýže 

 

***** 
 

Jablečný závin 
Chodský koláč z domácí pece 

Variace mini dezertů 
Zmrzlina s ovocem 

 
Káva se smetanou/ čaj s citrónem 

 
Minimální počet osob pro objednání rautu je 20 
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BUFFET 890,00 Czk 
 

Welcome drink 
(Becherovka, slivovice, sklenka Bohemia sektu) 

 

***** 
 

Variace mini předkrmů 
Marinovaný losos v čekankových pucích 

Šunkové dortíky s pěnou z měkkého sýru „Lučina“  
Zeleninová terina v šunkovém aspiku 

Sýrový dortík s hroznovým vínem 
Prkno pražského uzenáře 

 

(Šunka od kosti, domácí sekaná, selská tlačenka, zvěřinová paštika, šunkové klobásky) 
Variace českých a moravských sýrů 

(uzený sýr, hermelín, zrající sýr niva, eidam, hroznové víno) 
Nakládané okurky, cibulky, feferonky 

Hořčice, smetanový křen 
Saláty 

Grilovaný mix řecké zeleniny 
(Lilek, cuketa, okurka, rajčata, papriky, žampiony, cibule, oliva, čerstvé bylinky  

Okurkový salát se zakysanou smetanou a čerstvým koprem 
Zelný salát s karotkou a křenem 

Čerstvý zeleninový salát 
Rajčatový salát se šalotkou 

Tři druhy dresinků 
Pečivo, chléb, domácí rohlíky 

 

***** 
 

Grilované selena rožni v pivní marinádě 
Klášterní guláš s čerstvým křenem 

Fettuccine s lososem, smetanou, cherry rajčátky a sýrem Parmesan 
Smažené kuřecí řízečky 

Španělská „Paella“ s mořskými plody 
Šunka od kosti krájená před hostem 
Pečená telecí roláda plněná karotkou 
Smažené hlavičky čerstvého květáku 

Kuřecí soté s hříbkami 
Mořský ďas na grilu pečený na meči 

 
Šťouchané brambory s pórkem a cibulkou 

Zeleninové rizoto 
Tomatová rýže 

 

***** 
 

Jablečný závin 
Chodský koláč z domácí pece 

Variace mini dezertů 
Zmrzlina s ovocem 

 
Káva se smetanou/ čaj s citrónem 

 

Minimální počet osob pro objednání rautu je 20 
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BUFFET 1190,00 Czk 
 

Welcome drink 
(Becherovka, slivovice, sklenka Bohemia sektu) 

 

***** 
 

Variace mini předkrmů 
Řez medového melouny s plátky parmské šunky a sýrovou tyčinkou 

Sýrová roláda s ořechovou pěnou 
Plněné tomaty jemným kuřecím salátem 
Vejce plněná žloutkovou fáší a kaviárem 
Řez okurky se šlehaným sýrem „Niva“ 

Krevetové mini koktejly 
 

Uzeninové variace a nářezy 
(Pražská šunka od kosti, domácí uzené maso, staročeský pikantní sulc, pikantní klobásky, 

galantiny z drůbeže a domácí paštika) 
 

Variace českých a moravských sýrů 
(uzený sýr, hermelín, zrající sýr niva, eidam, hroznové víno, 

sýr s vlašským ořechem a sýr se zeleným pepřem) 
 

Rybí variace ze sladkovodních a mořských ryb a korýšů 
(Losos, halibut, krevety, langustýny, humr, úhoř, Třeboňský kapr) 

Nakládané okurky, cibulky, feferonky 
Hořčice, smetanový křen 

Saláty 
Grilovaný mix řecké zeleniny 

(Lilek, cuketa, okurka, rajčata, papriky, žampiony, cibule, oliva, čerstvé bylinky  
Okurkový salát se zakysanou smetanou a čerstvým koprem 

Zelný salát s karotkou a křenem 
Čerstvý zeleninový salát 

Rajčatový salát se šalotkou 
Tři druhy dresinků 

Pečivo, chléb, domácí rohlíky 
 

***** 
 

Grilované selena rožni v pivní marinádě 
Jelení ragú na červeném víně 

Fettuccine s lososem, smetanou, cherry rajčátky a sýrem Parmesan 
Smažené kuřecí řízečky 

Španělská „Paella“ s mořskými plody 
Šunka od kosti krájená před hostem 

Kuřecí soté s hříbkami 
Medailonky z mořského ďasa 

 
Divoká rýže 

Bramborové krokety 
Smetanové brambory 

Selský bramborový salát 
České knedlíky 
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Posvícenské koláčky 
Sorbety s ovocem 

Variace mini dezertů 
Variace čerstvé ovoce 

 
Káva se smetanou/ čaj s citrónem 

 

Minimální počet osob pro objednání rautu je 20 

 

 

 

 
 

 

Nabídka servírovaných obědů a večeří … 
 
 

Menu 1 
3 chodové menu 

 
Kuřecí vývar se zeleninou Julienne 

 
Smažený kuřecí řízek, hranolky 

 
Kopeček čokoládové zmrzliny se šlehačkou 

 
290,00 Czk/ osoba 

 

 

 

Menu 2 
3 chodové menu 

 
Staročeská bramboračka s houbami 

 
Pečená kachna, výběr českých knedlíků, 

červené a bílé zelí 
 

Tvarohový koláč s jahodou 

 

290,00 Czk/ osoba 
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Menu 3 
3 chodové menu 

 
Smažené šunkové rolky s křenem 

na ledovém salátu 
 

Svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinky a šlehačka 
 

Tvarohový závin s rozinkami 

 
350,00 Czk/ osoba 

 

 
 
 
 

Menu 4 
3 chodové menu 

 
Pikantní zelňačka s klobásou 

 
Kančí guláš, čerstvý křen, výběr knedlíků 

 
Borůvkový koláč 

 

350,00 Czk/ osoba 
 
 
 

 

 

Menu 5 
3 chodové menu 

 
Zeleninový salátek 

 
Pečené kuřecí steak na roštu, baby karotka, smetanový brambor 

 
Palačinky s čokoládou a šlehačkou 

 
390,00 Czk/ osoba 
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Menu 6 
3 chodové menu 

 

Ledový salát s polníčkem a pražskou šunkou od kosti  
 

Medailonky z vepřové panenky, jarní zelenina a pečenou bramborou 
 

Tvarohový dort s jahodovou omáčkou 

 

390,00 Czk/ osoba 

 

 
 
 
 

Menu 7 
3 chodové menu 

 

Pikantní masové kuličky se šalotkou 
 

Selečí pečínka se strapačkami a kysaným zelím 
 

Tvarohové buchty 

 

390,00 Czk/ osoba 
 

 

 

 

 

Menu 8 
4 chodové menu 

 

Marinovaný losos s jemnou medovou omáčkou a limetkou 
 

Smažený „Kyjevský kotlet“, smetanová bramborová kaše 
 

Lívance s borůvkami 
 

420,00 Czk/ osoba 
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Menu „MENU VEGETARIAN“ NO.1 
3 chodové menu 

 

Hráškový krém s krutony 
-- 

Kapustovo-cuketové placičky, zelný salát s karotkou 
 

Jahodový koláč 

 

320,00 Czk/ osoba 

 

 

 

 

Menu „MENU VEGETARIAN“ NO.2 
4 chodové menu 

 

Čočkový salát s paprikou na ledovém salátu 
-- 

Staročeská bramboračka s houbami 
-- 

Smažené zeleninové „Fritto misto“ s česnekovým dipem 
(květák, žampion, cuketa, lilek) 

-- 
Ovocný salát ze sezónního ovoce 

 
490,00 Czk/ osoba 

 

 
 
 

NAŠE SPECIALITA  
 

300 g Talíř čerstvě uzených ryb z naší udírny dle denní nabídky, 
čerstvá zelenina, domácí chléb 

 
390,00 Czk/ osoba 
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Galavečeře a slavnostní příležitosti  
 

 

 

Menu 9 
4 chodové menu 

 
Uzené filátko pstruha na salátku z rukoly 

-- 
Slepičí vývar s kousky masa, domácí nudle, zelenina Julienne 

-- 
Kančí se šípkovou omáčkou, karlovarské knedlíky 

-- 
Lívanečky s borůvkami a šlehačkou 

Káva, čaj 
 

490,00 Czk/ osoba 
 

 

 

MENU 10 
4 chodové menu 

 

Jemná zvěřinová paštika s brusinkami a polníčkem 
-- 

Králičí kaldoun s knedlíčky 
-- 

Vídeňský telecí řízek, smetanová bramborová kaše 
-- 

Palačinka s čerstvým ovocem 
Káva, čaj 

 
490,00 Czk/ osoba 

 

 
 

Menu 11 
3 chodové menu 

 
Parmská šunka s melounem a variací listových salátů 

-- 
Grilovaný kančí hřbet s bramborovými placičkami, burgundská omáčka 

-- 
Tvarohový dort s jahodovou omáčkou 

Káva, čaj 
 

490,00 Czk/ osoba 
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Menu 12 
3 chodové menu 

 
Šunkové klobásky, hořčice, křen, domácí chléb 

-- 
Jehněčí šašlik s paprikovou salsou, petrželová rýže 

-- 
Švestkové knedlíky s mákem 

Káva, čaj 
  

490,00 Czk/ osoba 
 
 
 

Menu 13 
3 chodové menu 

 
Jelení gulášová polévka v domácím bochníčku chleba 

-- 
Kančí na pivě, bramborový knedlík, červené zelí 

-- 
Jablkový závin s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou 

Káva, čaj 
 

490,00 Czk/ osoba 
 
 
 

Menu 14 
4 chodové menu 

 
Variace salátů s pečeným kozím sýrem, 

piniovými oříšky a brusinkami 
-- 

Hříbkový krém se špenátovými raviolami 
-- 

Grilovaný mořský ďas 
se smetanovou bramborovou kaší a zeleným chřestem 

-- 
Panna cotta s čerstvým ovocem 

Káva, čaj 
 

690,00 Czk/ osoba 
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Menu 15 
4 chodové menu 

 
Salát z tygřích krevet 

-- 
Lososový krém s řapíkatým celerem 

-- 
Pečené husí stehno s červeným zelím, variace českých knedlíků 

-- 
Borůvkové knedlíky s tvarohem a smetanou 

Káva, čaj 

 

790,00 Czk/ osoba 

 
 

 

 
 
 

 
Dětské menu 

Pro děti do 6-ti let 
 

Kuřecí vývar s masem a zeleninou 
 

Špagety se šunkou a omáčkou z keříkových rajčátek se strouhaným sýrem Eidam 
 

nebo 
 

Kuřecí řízek s hranolky 
 

Zmrzlinový pohár s čerstvým ovocem 
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Pivní večery s živou hudbou… 
 

 

V rámci menu je zahrnuta živá hudba „Harmonika” - zdarma 
 

Možnost doobjenání doprovodného programu za příplatek: 
(taneční páry, hudebníky, zpěváka) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menu 1 

 
Talíř uzených a marinovaných ryb, čerstvá zelenina, domácí chléb 

 
Pečené koleno, cibulové brambory, kysané zelí 

 
Jablkový závin s vanilkovou zmrzlinou  

 
490,00 Czk/ osoba 

 
 
 

Menu 2 
 

Krájená šunka od kosti, hořčice, křen, domácí chléb  
(teplá nebo studená) 

 
Jihočeská bašta, cibulové brambory, kysané zelí 

(pečená kachna, uzené vepřové koleno, domácí sekaná) 
  

 Lívanečky s borůvkovou omáčkou 
 

490,00 Czk/ osoba 
 

 
 

Nápoje – nejsou součástí menu a jsou placeny extra 
 

Nápoje je možné vybírat a´la carte s platbou podle skutečnosti 
nebo kombinovat s nápojovými balíčky 
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Svatební menu 
 

 
Menu č.1   

 

Welcome drink – Bohemia sekt brut 
 

Marinovaný losos s medovou omáčkou na zelených listech 
 

Svatební hovězí vývar s játrovými knedlíčky, domácí nudle, zelenina Julienne 
 

Kachní galantina s mozaikou, variace houskových a a bramborových knedlíků,  
dušené červené a bílé zelí 

 
Lívanečky s borůvkovou omáčkou a šlehačkou 

 
Káva se smetanou/ čaj s citronem 

 
990,00 Czk/osoba 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Menu č. 2 

 

Welcome drink – Bohemia sekt brut 
 

Variace mini předkrmů 
(šunková rolka s chřestem, mini toast s krevetou, tomat plněný šlehanou nivou) 

 
Kuřecí kaldoun se žemlovými knedlíčky s petrželkou 

 
Svíčková pečeně na smetaně, houskové knedlíky, brusinkový terč 

 
Palačinka s vanilkovou zmrzlinou a čerstvými jahodami, šlehačka, máta 

 
Káva se smetanou/ čaj s citronem 

 
1100,00 Czk/ osoba 
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Menu č. 3 

 

Welcome drink – Bohemia sekt brut 
 

Variace šunky se sýrovou tyčinkou Grissinni a řezem medového melounu, čerstvý rozmarýn 
 

Svatební slepičí vývar s játrovými knedlíčky, domácí nudle, zelenina Julienne 
 

Masa na grilu  
(krůtí steak, vepřová panenka, kuřecí prsa),  

šťouchané brambory s cibulkou, 
teplá míchaná zelenina 

 
Variace mini dezertů  

(Tiramisu, ovocný košíček s vanilkovým krémem, cheese cake) 
3 ks /porce  

 
Káva se smetanou/ čaj s citronem 

 

1200,00 Czk/ osoba 
 
 
 
 

Připravíme Vám jakékoliv menu podle Vašich představ ... 
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Nabídka delikátních pokrmů 
 

Luxusní rautové mísy a doplňky, které si můžete objednat 
i samostatně jako teplý nebo studený pokrm 

 
 

 
Mušle Sv. Jakuba 

 
***** 

 

Čerstvé ryby z naší udírny 
 

***** 
 

Humři, langustýny a korýši 
 

***** 
 

Šunka na kosti se zeleninovými doplňky, křenem a hořčicí 
krájená před hosty 

 
***** 

 

Pečený rostbíf krájený před hosty 
 

***** 
 

Čerstvě upečená kachna plněná jihočeskou nádivkou, 
(můžeme doplnit např. o:  

Kysané zelí, pečenou středomořskou zeleninou či nakládané houby) 
pro 6 a více osob 

 
 
 
 
 

Nabídka z našeho grilu 
 

Vyberte si šťavnatá masa z našeho grilu 
 

Steaky a šašliky z našeho grilu 
(např. kuřecí, vepřová krkovice, hovězí steak, 

 steak z daňka, steak z jelena, jehněčí šašlik ...) 
 
 

Cena veškerých položek bude kalkulována podle jednotlivých požadavků 
a aktuálních cen produktů 
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Nabídka nápojů … 
 
 
Nealkoholické nápoje 
 
Bonaqua (neperlivá, jemně perlivá, perlivá)   0,25 l       48,00 Czk 
Džbán čerstvé vody s citrónem     1 l       50,00 Czk 
Domácí limonáda      0,4 l       65,00 Czk 
Točená limonáda      0,5 l       48,00 Czk 
Cola, Tonic, Fanta, Sprite (sklo)    0,2 l       48,00 Czk 
Fuze Tea (Lemon, Peach - sklo)    0,2 l           48,00 Czk 
 
Juice (dle nabídky)      0,25 l       48,00 Czk 
 
 
Pivo - točené 
 
Staropramen 11° (točené)     0,5 l       49,00 Czk 
Pilsner Urquell 12° (točené)     0,5 l       55,00 Czk 
Volba sládků 12° (točené)     0,5 l       55,00 Czk 
 
Matuška speciál (točené)     0,4 l       55,00 Czk 
 
 
Pivo - lahvové 
 
Pilsner Urquell 12°       0,5 l       55,00 Czk 
Kingswood cider      0,33 l       50,00 Czk 
Birell non-alcoholic       0,5 l       50,00 Czk 
 
 
Vína a sekty 
 
Bohemia sekt brut, demi     0,75 l      540,00 Czk 
Bílá vína – výběr vín z vinařství Znovín Znojmo  0,75 l      390,00 Czk 
Červená vína – výběr vín z vinařství Znovín Znojmo 0,75 l      390,00 Czk 
 
 
Teplé nápoje 
 
Espresso              48,00 Czk 
Čaj (dle výběru)             48,00 Czk  
Překapávaná káva se smetanou (termoska 10 porcí) 1,50 l           Smluvní cena 
 
Kompletní nabídku nápojů naleznete na webových stránkách 
http://www.hanavsky-pavilon.cz 
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Nabídka nápojových balíčků … 
 

 
Nápojový balíček č. 1         130,00 Czk / 1 osoba / 1 hodina 
Standardní piva plzeňský typ,  
rozlévaná vína „Znovín Znojmo“, nealko 
 
 
Nápojový balíček č. 2         180,00 Czk / 1 osoba / 1 hodina 
Standardní piva plzeňský typ + speciální piva,  
přívlastková vína, nealko 
 

Minimální objednání balíčku je 2 hodiny 
 
 
 

Ceník pronájmů … 
 
Část restaurace „Hanavský pavilon“                Smluvní cena 
Část letní terasy                             Smluvní cena 
 
Přenosné výčepní zařízení                 Smluvní cena 
Obsluhující personál                  Smluvní cena 
 
 

Uspořádání a kapacita prostor … 
 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 Banket U-shape Divadlo Cocktail 

Restaurační část 32 18 30 60 

Letní terasa 60 --- --- 80 

Terasa „Ochoz“ --- --- --- 100 

 
 

Ceny jsou platné od 01. 01. 2020 
Veškeré ceny jsou uvedeny v Czk 
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