Nabídka na rauty a bufety
Teplý bufet
Uzená kýta s křenem,hořčicí a okurkami
Pečená krůta špikovaná slaninou
Kuřecí gyros s chlebem pita,zeleninou a řeckými tzatziky
Pikantní hovězí gulášek s cibulkou
Hovězí líčka na červeném víně
Vepřová líčka na černém pivě
Smažené vepřové řízečky v sezamové strouhance
Vepřové kotletky v chilli marinádě
Pečené vepřové koleno
Vepřová panenka s hříbky
Pečená žebra v BBQ omáčce
Uzená krkovice s okurkami
Kuřecí kebab marinovaný v koriandru
Grilované kuřecí medailonky
Kuřecí závitky v italském špeku
Grilované kuřecí paličky
Smažené kuřecí řízečky
Pečená kuřecí křidélka v rajčatové omáčce
Pikantní kuřecí směs se zeleninou
Bylinková krůtí prsa sous-vide
Krůtí špízky v kari koření
Guláš z divočáka s čerstvým křenem
Zvěřinové ragú se sušenými švestkami
Králičí hřbet na šalvěji
Grilovaný losos s bylinkovým olejem
Pečený candát na másle
Ryba Mahi - Mahi se sušenými rajčaty
Těstoviny s lososem a bazalkovým pestem ( 200g celkem)
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Nabídka na rauty a bufety
Studený bufet
Anglický rostbeef s omáčkou z dijonské hořčice
Carpaccio s hoblinkami parmazánu a rukolou
Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou
Tatarský biftek s česnekem a topinkami
Parmská šunka s medovým melounem a parmazánem
Smažené vepřové řízečky
Vepřová pečínka na kmínu tence krájená
Kuřecí roládka plněná špenátem a karotkou
Uzená kachní prsa s cibulovou marmeládou
Smažené kuřecí řízečky
Krevety na česneku a zázvoru
Slávky zapečené sušenými rajčaty a parmazánem
Tenké plátky marinovan. lososa s pikantní sojovou omáčkou
Uzený losos s růžovým pepřem a limetkou
Terinka z uzeného vepřového jazyka
Terinka z uzeného lososa s mořskou řasou
Terinka z pražské šunky s křenovou omáčkou
Canapes se žampiony a nivou
Canapes se sýrem
Canapes se zvěřinovou paštikou
Bruscheta s parmskou šunkou a rukolou
Plátky pražské šunky s jarní cibulkou a okurkami
Dunajská klobása
Tenké plátky italské bresaoly
Variace tuzemských sýrů s ořechy a hroznovým vínem
Francouzské sýry s medem a brusinkami
Nakládaný hermelín s feferonkami
Utopenci s křenem
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Nabídka na rauty a bufety
Přílohy
Šťouchaný brambor s jarní cibulkou
Bramborové pyré
Pečené brambory s rozmarýnem
Dušená divoká rýže
Restovaná zelenina (cuketa,lilek,karotka,kukuřice,fazolky)
Dušená zelenina (brokolice,baby karotka,kukuřice,karotka)
Restované fazolkové lusky na slanině
Smažené hranolky
Americké brambory
Bramborové plátky
Bramboráčky
Halušky se slaninou
Spätzle s opečenou cibulkou
Kuskus s grilovanou zeleninou

Salátové variace
Bramborový salát
Míchaný zeleninový salát s balkánským sýrem
Pikantní salát z červené čočky
Plátky rajčat a mozzarely s olivovým olejem
Rajčatový salát s červenou cibulkou
Čerstvá zelenina (rajčata,okurky,papriky)
Dresinky (česnekový,pikantní,bylinkový)
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Nabídka na rauty a bufety
Pečivový set
Banketka světlá
Baketka sezamová
Banketka celozrnná
Chléb
Velký pecen chleba - megapecen
Bylinková bagetka
Ciabatta

Dezertní - ovocný set
Jablkový závin
Tvarohový závin
Tiramisu
Medovník
Makový koláč
Mix dánského pečiva
Cheese cake
Panna cotta s lesním ovocem
Rautové zákuskové miniatury mix
Ovoce mix čerstvě krájené
Fontána čokoládová - belgická čokoláda
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