MENU PRO SKUPINY
Menu č. 1
Žampionový krém
Přírodní kuřecí prsa podávaná s dušenou zeleninou a opečenými bramborami
Palačinka s tvarohem a domácí šlehačkou
Cena: 290 Kč

Menu č. 2
Hovězí vývar s játrovou rýží
Konfitované kachní stehno podávané s červeným zelím
a variací karlovarských a bramborových knedlíků
Ovocný salát s čokoládovou zmrzlinou
Cena: 390 Kč

Menu č. 3
Kuřecí vývar s masem a nudlemi
Smažený vepřový řízek podávaný s dušenou zeleninou a bramborovou kaší
Vanilková zmrzlina s horkým lesním ovocem a domácí šlehačkou
Cena: 330 Kč

Menu č. 4
Gulášová polévka
Pstruh pečený na másle a kmínu podávaný se zámeckými bramborami
Staročeské lívance s omáčkou z lesních plodů
Cena: 360,- Kč

Menu č. 5
Lososový krém s bramborem
Pošírované filátko z candáta podávané s citronovou omáčkou a pečenou bramborovou kaší
Pařížský dort
Cena: 410,- Kč

Menu č. 6
Bramborová polévka
Hovězí guláš podávaný s čerstvou cibulkou a špekovými knedlíky
Jablečný závin s domácí šlehačkou
Cena: 310 Kč

Jednotlivá menu jsou vzorová. Cena je uvedena za 1 osobu. Každá 21. osoba zdarma.
Položky v menu lze libovolně kombinovat a zaměňovat.
Nenašli jste menu podle Vaší chuti? Rádi vám připravíme speciální menu na přání.
_________________________________________________________________________________________________________________
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Menu č. 7 – bezlepkové
Česneková polévka
Steak z lososa podávaný s pomerančovou omáčkou a dušenou rýží
Pudinkový pohár s ovocem
Cena: 420,- Kč

Menu č. 8 – bezlepkové
Míchaný zeleninový salát s balkánským sýrem
Kuřecí roláda se špenátem a mandlemi podávaná s vařenými bramborami
Palačinka s tvarohem a šlehačkou
Cena: 290 Kč

Menu č. 9 – bezlepkové
Silný hovězí vývar s kapustou a rýží
Přírodní kuřecí prsa podávaná s dušenou zeleninou a šťouchanými bramborami
Banán s čokoládou a domácí šlehačkou
Cena: 290 Kč

Menu č. 10 – vegetariánské
Česneková polévka
Houbové rizoto s cuketou sypané parmezánem
Pudinkový pohár s ovocem
Cena: 290 Kč

Menu č. 11 – vegetariánské
Míchaný zeleninový salát s balkánským sýrem
Smažené květákové růžičky podávané s opečenými bramborami
Palačinka s tvarohem a šlehačkou
Cena: 290 Kč

Menu č. 12 – vegetariánské
Koprová polévka s bramborem
Gratinovaná brokolice se sýrem a petrželovými bramborami
Banán s čokoládou a domácí šlehačkou
Cena: 290 Kč

Jednotlivá menu jsou vzorová. Cena je uvedena za 1 osobu. Každá 21. osoba zdarma.
Položky v menu lze libovolně kombinovat a zaměňovat.
Nenašli jste menu podle Vaší chuti? Rádi vám připravíme speciální menu na přání.
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