NABÍDKA PRO FIRMY
2017

Welcome drinks
Bohemia Sekt Demi/Brut

0,15 l

54 Kč / os.

Nealko Bohemia Sekt

0,15 l

54 Kč / os.

Prosecco Spumante Brut

0,15 l

155 Kč / os.

Martini / Dry, Bianco, Rosso /

0,1 l

60 Kč / os.

Campari 5cl, juice pomeranč

0,2 l

90 Kč / os.

Ceny včetně DPH

Coffee breaks

CB I.
Káva
Čaj
Mattoni / neperlivá voda
70g Domácí jablečný závin
CB II.
Káva
Čaj
Nealkoholický nápoj / Mattoni, neperlivá voda, Pepsi cola /
1 ks Šáteček z listového těsta se šunkou a sýrem
100g Jemně ochucený salát z čerstvé zeleniny

cena na osobu

90,- Kč / 74,- bez DPH

130,- Kč / 108,- bez DPH

CB III.
Káva
Čaj
Nealkoholický nápoj / Mattoni, neperlivá voda, Pepsi cola, Mirinda, 7UP/
50g Parmská šunka zapečená v listovém těstě, sypaná parmezánem
0,15 sklenka sektu Bohemia Demi
100g krájené čerstvé ovoce dle sezónní nabídky
170,- Kč / 141,- bez DPH
/u CB je počítáno 1 teplý + 1 studený nápoj na osobu / k samotnému CB nelze čerpat nápojový balíček

Nabídka rautových menu
Menu I. STUDENÉ
70g Koktejl z grilovaných kuřecích prsou
100g Plátky z pečeného vepřového masa s koktejlovou omáčkou
2 ks Pečivo
100g Čerstvý zeleninový salát s olivovým olejem, sypaný parmezánem
100g Krájené čerstvé sezónní ovoce
100g Domácí jablečný závin s karamelovou polevou
Cena menu na osobu 300,- Kč / 248,- bez DPH

Menu II./ toto menu minimálně pro 15 a více osob
3 ks Variace studených jednohubek
100g Capresse s mozzarellou
150g Kousky sýrů /hermelín, eidam/ ochucené paprikou a zeleným pepřem
2 ks Pečivo
150g Šťavnatý hovězí guláš
150g Vepřové kotletky na grilu s bylinkovým sosem
150g Těstoviny/penne
150g Pečené brambory
100g Salát z čerstvé zeleniny s dresinkem
3 ks Minidezerty
Cena menu na osobu 550,- Kč / 455,- bez DPH

Menu III.
80g Plátky z uzeného lososa s hoblinkami parmezánu
70g Caesar salát s kuřecími nudličkami
100g Šáteček z listového těsta se šunkou a sýrem
2 ks Pečivo
150g Smažené vepřové a kuřecí mini řízky
150g Penne s kousky kuřecích prsíček s rajčatovou omáčkou
150g Vařené brambory s petrželkou
100g Zeleninový salát s olivami a červenou cibulkou
150g Krájené kousky čerstvého sezónního ovoce
1 ks / 100g Tiramisu
Cena menu na osobu 600,- Kč / 496,- bez DPH
Menu IV.
100g Anglický roastbeef s rukolou a parmezánem
50g Závitky z parmské šunky zapečené s mozzarellou
2 ks Pečivo
150g Grilované filety z čerstvého lososa s jemnou smetanovou omáčkou
150g Kuřecí paličky pečené na másle a bylinkách
150g Rýže
150g Šťouchané brambory se smaženou cibulkou
150g Zeleninový salát s balkánským sýrem
150g Krájené kousky čerstvého sezónního ovoce
50g Čokoládový mousse dort, 50g jablečný závin s karamelem
Cena menu na osobu 700,- Kč / 579,- bez DPH

Minimální počet osob na raut: 10 - u menu II. 15
Váhy masa jsou uvedeny v syrovém stavu.
Součet porcí hlavních jídel včetně příloh se rovná k počtu osob.
(příklad: raut pro 30 osob=15x grilované filety z lososa; 15x pečené kuřecí paličky)
Pouze k rautům nabízíme nápojový balíček – Toma neperlivá, Mattoni jemně perlivá,
Pepsi cola, Mirinda oranž, 7UP, Tonic, juice jablko/pomeranč, nealko Birell, točené pivo
10°Gambrinus, káva, čaj; 0,15 bílé víno Müller Thurgau, červené víno Frankovka(vinařství
Baloun),
Jednotná cena za kus – 35,- Kč Výdej nápojů na baru.

Nápoje počítáme podle skutečné spotřeby.
O obsahu alergenů v u nás podávaných pokrmech Vás na požádání informuje obsluha.

Běžný provoz restaurace je do 22:00 hodin, po dohodě jsme ochotni Vám čas
prodloužit maximálně do 23:30 hodin.

