BANKETOVÁ
MAPA
■ Coffeebreaky
■ Welcome drinky
■ Denní menu
■ Bufety
■ Rauty
■ Venkovní grilování

COFFEE BREAK
Coffee Break Classic



210 Kč

■

Variace slaných větrníků (šunka, křen, okurka + rajče, mozzarella, bazalka)

■

Bagetky vegetariánské a s trhaným vepřovým masem v barbecue

■

Lasagne tramenzzino zeleninové a šunkové

■

Domácí kváskový chléb s variací pomazánek (bůčková, hrášková s ricottou)

■

Variace sladkého pečiva z naší cukrárny (tvarohová bábovka, borůvkový koláč
s drobenkou, domácí makovec)

■

Salátový bar s dresinky (míchaný, listový, okurkový, rajčatový, cous cous)

■

Ovoce  

■

Nápojový bar

Coffee Break Premium
■



270 Kč

Variace slaných větrníků (šunka, křen, okurka + rajče, mozzarella, bazalka
+ zasušená řepa, kozí sýr)

■

Bagetky vegetariánské a s trhaným vepřovým masem v barbecue

■

Lasagne tramenzzino zeleninové a šunkové

■

Domácí kváskový chléb s variací pomazánek (řepová, bůčková, hrášková s ricottou)

■

Variace sladkého pečiva z naší cukrárny (tvarohová bábovka, borůvkový koláč
s drobenkou, pistáciové brownies, domácí makovec, jahodový sorbet)

■

Salátový bar s dresinky (míchaný, listový, okurkový, rajčatový, cous cous, řepový s estragonem)

■

Ovoce  

■

Nápojový bar

Coffee break Exclusive
■



350 Kč

Variace slaných větrníků (šunka, křen, okurka + rajče, mozzarella, bazalka + zasušená řepa,
kozí sýr + uzená kachna s karamelizovanými ořechy)

■

Bagetky vegetariánské, s trhaným vepřovým masem v barbecue a kuřecím masem,
hořčicovým dipem a salátem

■

Lasagne tramenzzino zeleninové, šunkové a bolognese

■

Domácí kváskový chléb s variací pomazánek (řepová, bůčková, hrášková s ricottou + chléb
s roastbeefem, fermentovanou zeleninou a pepřovou pomazánkou)

■

Variace sladkého pečiva z naší cukrárny (tvarohová bábovka, borůvkový koláč s drobenkou,
pistáciové brownies, domácí makovec, jahodový sorbet, karamelový věneček, kremrole, punčák)

■

Salátový bar s dresinky (míchaný, listový, okurkový, rajčatový, cous cous, řepový
s estragonem, salát z červené pšenice)

■

Ovoce  

■

Nápojový bar

SERVÍROVANÉ MENU
Menu Classic
■



490 Kč

Domácí vepřová paštika, rakytníkový gel, fermentovaná zelenina,
brusinkový prach, pražená vepřová kůže

■

Beef bourguignon, bramborovo – zeleninové pyré, pečená
kořenová zelenina na másle, pastiňákový chips

■

Kroupová zmrzlina, slaný karamel, čokoládový crumble

Menu Premium
■



600 Kč

Polévka dle sezóny
Hráškový krém, hašlerkový prach, krutony

■

Vyzrálý hovězí Ball tip, pečené grenaile ve slámě, grilovaná
sezónní zelenina, red wine sauce

■

Pošírovaná hruška v bílém vině, Perníková espuma s bílou
čokoládou, perníkový chips

Menu Exclusive
■



800 Kč

Petrželový krém s jeseterem, černý kaviár, petrželový knedlíček,
pažitkový olej

■

Supreme z perličky protknutý foie gras, lanýžové rizoto, stroček,
chips z topinamburu, demi glace

■

Passion fruit řez s kokosovými zlomky a čokoládovo –
zázvorovou zmrzlinou

Menu Gold



■

Marinované krevety, šalotka, bylinky, pečený česnek

■

Shitake, lanýž, hrášek

■

Pečené francouzské kuřátko, kaštanová nádivka s bylinkami,
sezónní zelenina ( chřest, černý kořen, hráškové lusky)

■

Karamelový řez s malinovou omáčkou, čokoládová drobenka,
arašídová zmrzlina

1000 Kč

RAUTY
Raut Classic



490 Kč

■

Hráškový krém, hašlerkový prach

■

Kuřecí roláda se slaninovou nádivkou, vařený brambor

■

Vepřové výpečky, kedlubnové zelí, bramborový škubánek

■

Hovězí karabáček na majoránce, celerové pyré, kapusta

■

Penne Arrabbiata

■

Salátový bar

■

Listový salát, míchaný, okurkový, rajčatový, salát beluga, salát z červené pšenice,
salát z červené řepy s estragonem

■

Dresinky – Hořčicový, vinegret, medový, jogurtový

■

Mini punčák, mini kremrole, mini karamelový věneček, tvarohová bábovka,
pistáciové brownies, borůvkový koláč s drobenkou

Raut Premium



600 Kč

■

Hovězí vývar, maso, nudle

■

Šumavský hovězí guláš, špekový knedlík, fermentovaná červená cibule

■

Grilovaná panenka, pečené rozmarýnové mladé brambory, pepřová omáčka

■

Zeleninové lasagne

■

Pošírovaný losos, brokolice na másle, holandská omáčka

■

Salátový bar

■

Listový salát, míchaný, okurkový, rajčatový, salát beluga, salát z červené pšenice,
salát z červené řepy s estragonem

■

Dresinky – Hořčicový, vinegret, medový, jogurtový

■

Mini punčák, mini kremrole, mini karamelový věneček, tvarohová bábovka,
pistáciové brownies, borůvkový koláč s drobenkou

Raut Exclusive



890 Kč

■

Kapustová polévka s uzeným masem

■

Vyzrálý hovězí Ball tip, grilovaná zelenina, demi glace

■

Řecká musaka

■

Pečené vepřové koleno, medová hořčice, vejmrda, fermentovaná zelenina, domácí kváskový chléb

■

Pošírovaný losos, brokolice na másle, holandská omáčka

■

Zeleninové kari, jasmínová rýže

■

Salátový bar

■

Listový salát, míchaný, okurkový, rajčatový, salát beluga, salát z červené pšenice,
salát z červené řepy s estragonem

■

Dresinky – Hořčicový, vinegret, medový, jogurtový

■

Mini punčák, mini kremrole, mini karamelový věneček, tvarohová bábovka,
pistáciové brownies, borůvkový koláč s drobenkou

