Nabídka rautů
Neváhejte ani minutu, váš seminář nebo konference bude bez chyby.
RAUT I

RAUT II

V ceně 350 Kč/osoba zahrnuje:

V ceně 350 Kč/osoba zahrnuje:

250 ml polévky, 200 g min. 2 druhů masitého

250 ml polévky, 200 g min. 2 druhů masitého

hlavního chodu, vegetariánská varianta, 250 g

hlavního chodu, vegetariánská varianta, 150 g salátu

salátu ze sezónní zeleniny

ze sezónní zeleniny, 2 ks cukrářských výrobků

 Kuřecí vývar se zeleninou a nudlemi

 Masový vývar se zeleninou a nudlemi

 Tomatový krém s pažitkou

 Brokolicový krém

 Pečená kuřecí stehna (250 g) s dušenou rýží

 Grilovaná kuřecí prsa s bylinkovou omáčkou

 Vepřová plec na víně s bramborovou kaší
 Pečená treska s máslovou zeleninou
 Bramborové gnocchi se sýrovou omáčkou
a rukolou

a dušenou rýží
 Vepřový kotlet s houbovým ragú a šťouchanými
bramborami
 Tilápie na grilu s grilovanou zeleninou
 Risotto se sušenými rajčaty, olivami

 Výběr salátů ze sezónní zeleniny

a sýrem pecorino
 Výběr salátů ze sezónní zeleniny
 Nabídka koláčků a dezertů z hotelové cukrárny
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RAUT III

RAUT IV

V ceně 350 Kč/osoba zahrnuje:

V ceně 350 Kč/osoba zahrnuje:

250 ml polévky, 200 g min. 2 druhů masitého

250 ml polévky, 200 g min. 2 druhů masitého

hlavního chodu, vegetariánská varianta, 150 g

hlavního chodu, vegetariánská varianta, 150 g salátu

čerstvého ovoce

ze sezónní zeleniny, 2 ks cukrářských výrobků

 Tradiční cibulačka

 Kuřecí vývar se zeleninou a nudlemi

 Hráškový krém

 Jemný česnekový krém

 Kuřecí a vepřové řízečky s bramborovým salátem

 Kuřecí Tandoori se zeleninou a bambusovými

 Hovězí guláš se špekovým knedlíkem
 Rybí filé se zeleninovým kuskusem
 Špagety pomodoro s bazalkou a parmazánem

výhonky, dušená rýže
 Vepřová krkovice se smaženými hranolkami a
tatarskou omáčkou
 Pečená treska s restovanou paprikou a cuketou

 Krájené čerstvé ovoce

 Špenátové lasagne s parmazánem
 Výběr salátů ze sezónní zeleniny
 Nabídka koláčků a dezertů z hotelové cukrárny
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RAUT V

RAUT VI

V ceně 550 Kč/osoba zahrnuje:

V ceně 550 Kč/osoba zahrnuje:

2 ks předkrmu, 250 ml polévky, 200 g min. 2 druhů

2 ks předkrmu, 250 ml polévky, 200 g min. 2 druhů

masitého hlavního chodu, vegetariánská varianta,

masitého hlavního chodu, vegetariánská varianta,

150 g salátu ze sezónní zeleniny, 3 ks cukrářských

150 g salátu ze sezónní zeleniny, 100 g čerstvého

výrobků

ovoce

 Hovězí vývar s masem a nudlemi

 Slepičí vývar s játrovými knedlíčky

 Krém z pečených paprik

 Karotkový krém se zázvorem

 Mozzarella s cherry rajčaty a bazalkovým pestem

 Sušený prosciutto se žlutým melounem

 Uzený losos s koprovým máslem

 Pečený roastbeef s pikantní remuládou

 Játrová paštika v pistáciovém prachu

 Kozí sýr s ořechy a rukolou

 Světlé, tmavé a celozrnné pečivo

 Světlé, tmavé a celozrnné pečivo

 Kuřecí supreme s kořenovou zeleninou,

 Pečená šunka na kosti s jablečným křenem a

bramborovo-batátové pyré
 Grilovaná vepřová panenka s růžičkovou kapustou
a jasmínovou rýží

čerstvým chlebem
 Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou
zeleninou a bramborovým pyré

 Steak z lososa s holandskou omáčkou a grilovanou  Filátko ze pstruha na grilu s citronovou omáčkou a
zeleninou
 Hráškové risotto sypané parmazánem

zeleninou ratatouille
 Bramborové gnocchi se špenátem a sýrovou
máčkou, sypané parmazánem

 Výběr salátů ze sezónní zeleniny
 Výběr salátů ze sezónní zeleniny
 Nabídka koláčků a dezertů z hotelové cukrárny
 Krájené čerstvé ovoce
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RAUT VII

RAUT VIII

V ceně 550 Kč/osoba zahrnuje:

V ceně 550 Kč/osoba zahrnuje:

2 ks předkrmu, 250 ml polévky, 200 g min. 2 druhů

2 ks předkrmu, 250 ml polévky, 200 g min. 2 druhů

masitého hlavního chodu, vegetariánská varianta,

masitého hlavního chodu, vegetariánská varianta,

150 g salátu ze sezónní zeleniny, 3 ks cukrářských

4 ks cukrářských výrobků, 100 g čerstvého ovoce

výrobků
 Zelná polévka s klobásou

 Hovězí vývar s masem a nudlemi
 Houbový krém

 Domácí bramboračka
 Mozzarella s cherry rajčaty a bazalkovým pestem
 Nabídka moravských sýrů s hroznovým vínem

 Kachní paštika s cibulovou marmeládou

 Losos rolovaný v bylinkové strouhance

 Sušený prosciutto se žlutým melounem

s wasabi omáčkou

 Světlé, tmavé a celozrnné pečivo

 Terinka foie gras s grilovaným lilkem
a jablečným chutney
 Světlé, tmavé a celozrnné pečivo

 Kuřecí špalíček balený ve špeku a šalvěji,
jasmínová rýže s quinoou
 Svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem a

 Kachní prsa s omáčkou z bílého vína, lyonské
brambory na rozmarýnu
 Boloňské lasagne s parmazánem
 Pečený candát na černé čočce Beluga s bylinkovou

brusinkami
 Pečený tuňák v sezamové krustě s kuskusem a
cherry rajčaty
 Špagety aglio e olio

polentou
 Italské risotto se sušenými rajčaty, olivami a sýrem
pecorino
 Výběr salátů ze sezónní zeleniny
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 Nabídka koláčků a dezertů z hotelové cukrárny
 Krájené čerstvé ovoce

Informace o obsažených alergenech vám po vyžádání poskytne obsluhující personál.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a platné od 1. 2. 2020.
Změna složení rautů je vyhrazena dle počtu osob, sezónnosti a dostupnosti surovin.
Nabídka rautů je vhodná pro 30 a více osob.
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