Pohoštění pro oslavy a večírky
Sami si můžete sestavit svoje pohoštění, zašlete objednávku na náš mail a my Vás budeme kontaktovat,
společně dohodneme detaily, důležité je například dohodnout při jakém počtu lidí a částce za pohoštění je možné
uzavřít restauraci, či jen část pouze pro Vaši společnost, možnost živé hudby, DJ. Je možné také pořádat dětské
oslavy s animačním programem kouzelník, klaun). Pokud bude mít zájem, pohoštění Vám
můžeme dovézt a připravit i u Vás doma, či ve firmě. Společně s objednávkou se platí 50% ceny pohoštění předem
jako záloha. Váha a cena je uvedena v minimálním množství, které můžeme připravit. "

FINGER FOODS
Mozzarella mousse s pečenými chicco rajčátky a bazalkou 20ks 370,00 Kč
Avokádová pasta s praženým sezamem a chorizo chipsem 20ks 350,00 Kč
Gorgonzola s marinovanou hruškou williams a praženými kešu oříšky 20Ks 350,00 Kč
Lilkové pyré s bazalkovým sirupem a fetou 20ks 360,00 Kč
Sýr brie s rajčatovou marmeládou a konfitovanou šalotkou 20ks

350,00 Kč

Ravioli z červené řepy s kozím sýrem, piniovými jádry a řeřichou 20ks

360,00 Kč

Tartar z tuňáka se zázvorovo limetovým vinaigrette 20ks
Restovaná kreveta s chilli, česnekem a bazalkou 20ks

460,00 Kč
460,00 Kč

Okurkové želé s vodkou a seviche z lososa 20ks 440,00 Kč
Kuřecí prsíčka s Beluga čočkou a pomerančovým vinaigrette 20ks

380,00 Kč

Mousse z kachních jater foie gras s pyré z modrých hroznů a tymiánovou solí 20ks

440,00 Kč

Kachní konfit s marmeládou z červeného zelí a oříškovou nádivkou 20ks

380,00 Kč

Kachní prsa s bazalkovou quinoou a sirupem z grepu, zázvoru a karotky 20ks

420,00 Kč

Vepřová panenka Dijon chaud froid s créme fraiche se zeleným pepřem 20ks

420,00 Kč

12 hodin pečený vepřový bok s badyánem a kořeněnými jablky 20ks

370,00 Kč

Sandwich z křupavých toastů s hovězím tartarem s kapary 20ks 460,00 Kč
Do růžova pečený hovězí flank s ratatouille zeleninou s cizrnou a lanýžovým jus 20ks

460,00 Kč

Hovězí roštěnec v rozmarýnové krustě s pyré z jeruzalémských artyčoků 20ks

450,00 Kč

Carpaccio z jelení svíčkové s rukolou, dijonskou emulzí a grana padano 20ks

470,00 Kč

STUDENÉ RAUTOVÉ VÝROBKY
Pečená červená řepa s rukolu, sýrem feta a piniovými oříšky 1kg

390,00 Kč

Grilovaná středozemní zelenina s tymiánem a balzamikovou redukcí 1kg

390,00 Kč

Salát caprese s cherry rajčátky, minimozzarellou a bazalkovým pestem 1kg

440,00 Kč

Variace těch nejlepších italských sýrů s pomerančovou marmeládou
s badyánem a marinovanými olivami 1kg

1380,00 Kč

Nakládaný hermelín s jalovcem, rozmarýnem sušenými rajčaty 5ks

420,00 Kč

Sýrová mísa z českých sýrů s trsy hroznového vína a višňovou zavařeninou 1kg 790,00 Kč
Ricottové nočky se slaninovými chipsy a višňovým coulis 1kg

470,00 Kč

Antipasto- talíř plný italských sýrů, uzenin a grilované zeleniny 1kg

990,00 Kč

Prosciutto crudo s melounem Cantaloupe a pomerančovým coulis 1kg 990,00 Kč
Bresaola s marinovanými houbami, cipollini a hoblinami parmazánu 1kg

1 650,00 Kč

Lososový tartar se šalotkou, korinadrem a limetou s pečenými toasty a wasabi majonézou 1kg 1 290,00 Kč
Marinovaný losos Gravlax s dijonskou emulzí s koprem a limetou 1kg

1 290,00 Kč

Uzený losos s citrusovým vinagrette a limetkovým créme fraiche 1kg

1 450,00 Kč

Krevetový salát s karamelizovaným ananasem, mangem a chilli jogurtem s esencí z citrónové trávy 1kg 1150,00 Kč
Tuňákové sashimi s praženým sezamem, žlutou ředkví a řasy Wakame 1kg

1450,00 Kč

Sushi mix - Maki, Nigiri s tuňákem, lososem a vege… wasabi, gari zázvor a kikkoman samozřejmostí 1kg 890,00 Kč
Galantina z kukuřičného kuřátka se špenátem, rozmarýnem a majonézou z pečených paprik 1kg

490,00 Kč

Terina z kuřátka se špenátem, crudem a sušenými meruňkami, majonéza ze sušených rajčat 1kg

490,00 Kč

Domácí kachní paštika s kešu, koňakem a brusinkovém želé 1kg 860,00 Kč
Kachní prso plněné sušenými švestkami, černým kořenem a šalvějí 1kg 950,00 Kč
Vepřová Duroc panenka připravená metodou sous -vide se salsou roja 1kg
Tatarák z hovězí svíčkové – namíchaný na česnekovém toastu 1kg

790,00 Kč
1 450,00 Kč

Roastbeef v pepřové krustě s majonézou z pečených rajčat a oregana 1kg
Tagliatta - marinovaný hovězí flank s rukolou, krémovou gorgonzolou,
chicco rajčátky a praženými dýňovými semínky 1kg

1150,00 Kč

950,00 Kč

SALÁTY
Marinované olivy s česnekem a rozmarýnem 1kg

350,00 Kč

Coleslaw salát – zelný s domácí majonézou a karotkou 1kg
Tzatziki s řeckým jogurtem a koprovým olejem 1kg

240,00 Kč
250,00 Kč

Salát z čočky Beluga, fazolí a cizrny s kozím sýrem s bylinkovým vinaigrette 1kg 380,00 Kč
Vídeňský bramborový salát s křupavou cibulkou 1kg
Řecký salát s fetou a kalamata olivami 1kg

220,00 Kč
420,00 Kč

Nicoise- tuňák, rajčata, fazolky, brambory, olivy, vejce a hořčičný vinaigrette 1kg

490,00 Kč

Ceasar salát s kuřecími prsíčky, vejcem, slaninou, parmazánem a křupavými krutony 1kg

390,00 Kč

Těstovinový salát s pečenými cherry rajčátky, cuketou, bazalkovým pestem a kuřecím masem, nebo tuňákem 1kg 390,00 Kč
CHICKEN- Rukola, římský salát, kuřecí prsa, rajčata, paprika, kešu, parmazán a pesto ze sušených rajčat 1kg

390,00 Kč

BEEF- marinované hovězí, brambory, rajčata, chilli, okurka, ledový salát a dressing z modrého sýra 1kg 490,00 Kč

TEPLÁ KUCHYNĚ
Smažené jalapenos plněné chedarem, servírované s creme fraiche 1kg 690,00 Kč
Smažený sýr brie v pikantní strouhance s olivovou majonézou 1kg
Steak z lososa na bazalkovém másle 1kg

740,00 Kč

1 290,00 Kč

Grilovaný steak z tuňáka s limetou a koriandrem, wasabi jogurt 1kg

1 290,00 Kč

Kuřecí mini karbanátky s rozmarýnem a sušenými rajčátky 1kg 450,00 Kč
Kuřecí sataye se zázvorovou omáčkou s citrónovou trávou a praženým sezamem 1kg

480,00 Kč

Grilovaná kachní prsa s karamelizovanou citrónovou karotkou a omáčkou Bordelaise 1kg
Mini řízečky kuřecí obalené v cornflakes, vepřové-klasika Citrony, okurky 1kg
Pomalu pečená vepřová líčka s rozmarýnem, česnekem a kořenovou zeleninou 1kg

1040,00 Kč

485,00 Kč
510,00 Kč

Pečená vepřová žebra v kořeněné pivní marinádě s medem a hřebíčkem 1kg

470,00 Kč

12 hodin pečený vepřový bok s marmeládou z červeného zelí s tymiánem 1kg

470,00 Kč

Pomalu pečená medová Šunka s kostí (min. 8 kg) 1kg-420,- hořčice, čerstvý křen, vejmrda, okurky, feferonky…. 470,00 Kč
Merques - francouzské jehněčí klobásky 1kg

785,00 Kč

Pečený hovězí gulášek kořeněný chilli a čerstvou majoránkou 1kg

440,00 Kč

Zvolna pečený hovězí roštěnec s lanýžovou omáčkou s hříbky 1kg
Grilovaná sezónní zelenina s oreganem a olivami 1kg

975,00 Kč

390,00 Kč

Grilovaná cuketa s pancettou a oreganem 1kg 370,00 Kč
Pečené Grenaille brambory na rozmarýnové soli 1kg

195,00 Kč

Gratinované brambory s bylinkovou smetanou a parmazánem 1kg

360,00 Kč

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 59,00 Kč
Po celou dobu rautu je možnost nabídky čerstvé pizzy dle Vašeho výběru či z jídelního lístku.

STUDENÉ OMÁČKY
Pažitková ze zakysané smetany 0,5l

150,00 Kč

Bazalková s česnekem a pečenými tomaty z řeckého jogurtu 0,5l
Z modrého sýra a zakysané smetany 0,5l

170,00 Kč

180,00 Kč

Medovo-hořčicová 0,5l 180,00 Kč
Lanýžová majonéza 0,5l 230,00 Kč
Naše domácí BBQ 0,5l 180,00 Kč
Arašídová s uzenou solí a rozmarýnem 0,5l

180,00 Kč

Jablkové chutney s mangem, skořicí a čerstvým chilli 0,5l
Pečivo - počítá se na osobu

180,00 Kč

40,00 Kč

Focaccia se sušenými rajčaty, tmavý celozrnný chléb, křupavé francouzské bagety, pečený domácí chléb…..

DEZERTY
Ovocný salát s omáčkou z bílého jogurtu a smetany 1kg 450,00 Kč
Pistáciové créme brullé 1kg

465,00 Kč

Kokosový créme caramel 1kg

465,00 Kč

Tiramisu 1kg

465,00 Kč

Malinové tiramisu se skořicí a piškoty 1kg

495,00 Kč

Čokoládový mousse s pomerančovými segmenty 0,5kg 480,00 Kč
Cheescake s mandlovým korpusem a jahodami 20ks
Mrkvový dortík s Philadelphií 20ks
Jablečný tarte tatin 20ks

525,00 Kč

425,00 Kč
425,00 Kč

