
 

 

 
 

 

Menu jsou vzorová. Cena je uvedena za 1 osobu. Minimální počet osob je 10. 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 220 Kč 
 

Menu 1 
Kuřecí koktejl 

Hovězí svíčková na smetaně podávaná s houskovými knedlíky a brusinkovým terčem 
Dezert 

 
Menu 2 

Lehký Waldorfský salát 
Bramborové noky se sýrovou omáčkou 

Dezert 
 

Menu 3 
Rajčata plněná sýrovým salátem 

Vepřové ražniči podávané s glazovanou zeleninou a řeckými bramborami 
Dezert 

 
Menu 4 

Chřestová krémová polévka 
Hovězí pečeně podávaná se smetanovou houbovou omáčkou a bramborovými noky 

Dezert 
 

Menu 5 
Bramborová polévka 

Kapr pečený na másle a kmínu podávaný se zámeckými bramborami 
Dezert 

 
Menu 6 

Hovězí vývar s masem a nudlemi 
Kuře "a´ la bažant" podávané s červeným zelím a karlovarskými knedlíky 

Dezert 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Menu jsou vzorová. Cena je uvedena za 1 osobu. Minimální počet osob je 10. 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 290,- Kč 
 

Menu 7 
Kuřecí koktejl 

Kuřecí vývar s masem a nudlemi 
Hovězí svíčková na smetaně podávaná s houskovými knedlíky a brusinkovým terčem 

Jablečný závin s domácí šlehačkou 
 

Menu 8 
Lehký Waldorfský salát 

Žampiónová krémová polévka 
Smažená krůtí kapsa plněná sýrem a šunkou podávaná se šťouchanými bramborami 

Sachrův dort 
 

Menu 9 
Rajčata plněná sýrovým salátem 

Kuřecí vývar s drobením 
Šťavnatá vepřová pečeně, bílé zelí, bramborové knedlíky 

Větrník se šlehačkou 
 

Menu 10 
Kuřecí galantýna 

Staročeská cibulačka 
Filátko ze pstruha pečené na másle a kmínu podávané s petrželovými bramborami 

Ovocný salát 
 

Menu 11 
Míchaný zeleninový salát s balkánským sýrem 

Brokolicová krémová polévka 
Vepřové ražniči podávané s glazovanou zeleninou a řeckými bramborami 

Tvarohový dort 
 

Menu 12 
Šunkový kornoutek s bramborovým salátem 

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 
¼ Kachna pečená na medu a pomerančích podávaná s červeným zelím  

a variací karlovarských a bramborových knedlíků 
Banán v čokoládě se šlehačkou 

 
Menu 13 

Míchaný zeleninový salát s balkánským sýrem 
Zelná polévka 

Pošírované filátko z candáta podavané s citronovou omáčkou a pečenou bramborovou kaší 
Pařížský dort 


