STUDENÝ A TEPLÝ BUFET
100 - 200 OSOB
Studené finger foods – 1 ks/osoba

S losovým nokem na toastovém chlebu
Se zvěřinovou pěnou a černou olivou
Kuličky mozarelly s cherry tomaty a čerstvou bazalkou (malé špízy)
S parmskou šunkou a žlutým melounem
Se smaženým kuřecím řízečkem

Rautové výrobky – 1 ks/osoba

Vejce s kaviárovou pěnou
Španělská broskev s jemným kuřecím salátem
Bagetky s bylinkovým žervé a cherry tomaty
S krabím salátem

Masové a nářezové mísy – 250g/osoba

Plátky anglického rostbeeafu s křenovým dipem
Pečené vepřové panenky s mandlovou nádivkou v listovém závinu
Vepřové karé protýkané baby karotkou
Kuřecí mini roládky s listovým špenátem
Domácí sekaná plněná pečená v listovém závinu
Pečená kuřecí prsíčka v hrubém koření dekorovaná hroznovým vínem
Smažené vepřové řízečky Ljuba
Smažené kuřecí řízečky obalované v sezamovém těstíčku
Nadívaný bůčkový závin doplněný feferonkami
Masové kuličky ve sladkokyselém nálevu
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Zvěřinové speciality – 50g/osoba

Zvěřinová paštika s mandlemi, olivami a brusinkovým žervé
Pečené plátky jelení kýty dekorované exotickým ovocem

Rybí mísy – 100g/osoba

Uzený norský losos na dubovém dřevě s máslovými kuličkami,
limetkou a čerstvým koprem
Uzené pstruží filety s koprovou omáčkou

Sýrové mísy – 100g/osoba

Výběr z českých, moravských a plísňových sýrů doplněných
sušeným ovocem a ořechovými jádry
Plátky italské mozzarelly s tomaty, bazalkou a olivovým olejem
Sýrové nudličky s černými olivami
Nakládaný hermelín v pikantním nálevu

Zeleninové saláty - 150g/osoba

Pestrý zeleninový salát - papriky, okurky, tomaty, ředkev
Krouhaný salát z bílého zelí s mrkví a kukuřicí
Pikantní čínský salát s černými houbami
Penne Rigate s čerstvou zeleninou, šunkou a sýrem
Salát z červeného zelí s anglickou slaninou a křenem
Zelené fazolky se sušenými rajčaty
Bramborový salát
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Sladkosti – 4 ks/osoba

Svatební koláčky
Tvarohový, makový, ořechový, povidlový
Minideserty
Labutě, punčový dort, věneček,
Špička, laskonka, kremrole, kokoska

Ovocné mísy – 100g/osoba

Čerstvé krájené ovoce aranžované na míse
Ovocný salát Jamajka

Pečivo

Škvarkový chléb
Slunečnicový chléb
Světlý chléb
Rautové pečivo
Tyčinky z listového těsta
Zelná placka
Škvarková placka

Uzená šunková krájená masa – 100g/osoba
Do růžova pečený roastbeef
Uzená šunka od kosti
Hořčice, křen, okurky, chodské zelí, kozí rohy
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Teplý bufet

100g Vepřové kotletky na hříbkách
100g Hovězí líčka s kořenovou zeleninou na červeném víně
100g Jelení kýta s brusinkovou omáčkou
100g Domácí hovězí gulášek sypaný čerstvým křenem

Přílohy

Bramborový knedlík
Jemný houskový knedlík s mrkví
Špekový knedlík
Petrželková rýže

Ostatní služby
Doprava
Obsluha
Kuchaři
Porcelán
Příbory
Ubrousky

Nabídku studeného rautu a teplého bufetu jsme vám schopni sestavit
podle vašich individuálních představ. Výsledná cena se proto může lišit.

Cena za výše uvedené služby pro 100 - 200 osob
(Studený a teplý bufet, ostatní služby)
Uvedená cena je vč. 15% DPH
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660,-Kč/osoba

