
Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

BUFETOVÁ MENU

ŠÉFKUCHAŘŮV BUFET 

750 Kč / osoba

PŘEDKRMY A SALÁTY

Tři druhy míchaných zeleninových salátů

Dva druhy studených předkrmů

Variace listových salátů a čerstvé zeleniny s výběrem dresinků 

POLÉVKA DLE DENNÍ NABÍDKY

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY

Čtyři hlavní chody včetně příloh

Jeden hlavní chod na vegetariánský způsob

DEZERTY

Pět druhů dezertů 

čerstvé ovoce

Káva/čaj



Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

STUDENÝ BUFET

650 Kč / osoba

Mozzarella s tomaty a bazalkovým pestem

Talíř s výběrem tuzemských a francouzských sýrů

Okurky, tomaty, papriky a variace trhaných salátů

Do růžova upečený Roastbeef  s hořčicovým dipem

Tortilový wrap s kuřecím masem a ledovým salátem

Caesar salát s krutony

Výběr z mini dezertů, krémů a koláčků, čerstvé ovoce

LEHKÝ BUFET

725 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY

Tortilla s uzeným sýrem, šunkou a ledovým salátem

Mozzarella s tomaty a pestem

Sýrový talíř

Okurky, trhané saláty, papriky, jogurtový dresing

HLAVNÍ CHODY

Kuřecí medailonky v bazalkové omáčce

Grilovaná ryba na másle s citronovým pepřem

Opečené brambory

DEZERTY

Variace mini dezertů

Čerstvé ovoce

Káva/čaj



Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

BUFET GRANDIUM 1

950 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY A SALÁTY

Zelný salát Coleslaw

Salát z červené řepy s jablkem a vlašskými ořechy

Římský salát s originálním Caesar dresinkem

Pečený anglický Roastbeef  s medovou hořčicí

Mozzarella s cherry rajčátky, hráškovým pestem a olivovým olejem

Čerstvá krájená zelenina a trhané listové saláty 

Jogurtový & Vinaigrette dresink

Balsamicový ocet & olivový olej

POLÉVKA

Bramborový krém s pestem

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY

Vepřové Kung Pao s cibulí, pórkem, arašídy a sójovou omáčkou

Kuřecí medailonky v bylinkové omáčce se smetanou

Smažená aljašská treska v pikantní strouhance, remuláda

Mexické fazole se zeleninou

Dušená rýže Basmati

Mačkané brambory s cibulí a máslem 

Grilovaná cuketa na olivovém oleji

DEZERTY

Mísa čerstvého ovoce

Výběr mini dezertů

Káva/čaj



Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

BUFET GRANDIUM 2

950 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY

Řecký salát se sýrem Feta

Lehký bramborový salát Patate Lesse s olivovým olejem a petrželí

Salát z kukuřičného zrna a červené papriky, ochucený sweet-chilli omáčkou

Evropský výběr uzenin s olivami a sušenými rajčaty

Uzený losos s hořčicovo-medovým dipem a červenou cibulí

Čerstvá krájená zelenina a trhané listové saláty s dipem

ze zakysané smetany a medvědího česneku

Olivový olej & balsamicový ocet & jogurtový dresink

POLÉVKA

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY

Pečené kuřecí paličky po Thajsku v pikantní marinádě s koriandrem

Pomalu pečená vepřová pečeně v bylinkové krustě

Rybí filet Mahi Mahi s ostrým zeleným kari

Pohankové nudle s tofu, Soba omáčkou a zeleninou

Dušená divoká rýže

Grilované papriky na olivovém oleji

Opékané brambory Grenaille s čerstvými bylinkami

DEZERTY

Čerstvé ovoce

Výběr mini dezertů

Káva/čaj



Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

BUFET GRANDIUM 3

1050 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY

Salát Tzatziki s čerstvou okurkou

Salát z grilované zeleniny s kuskusem

Mrkvový salát

Parmská šunka s melounem

Libanonský Hummus se sezamovou pastou a arabským chlebem

Čerstvá krájená zelenina a trhané listové saláty s citrónovo-medovým dresinkem

POLÉVKA

Houbový krém zadělávaný bramborami se smetanou a čerstvou řeřichou

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY 

Americký Chuck Tender na zeleném pepři

Mořský ďas s Parmazánovou omáčkou

Indonéské “Bami Goreng” s baby krevetkami a kuřecím masem

Těstoviny Casareccia Arrabbiata s pikantní omáčkou

Vařený bulgur s máslem 

Čočka Beluga s rýžovým octem a karamelizovanou mrkví 

Šlehané bramborové pyré s máslem

DEZERTY

Čerstvé ovoce

Výběr mini dezertů

Káva/čaj



Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

BUFET GRANDIUM 4

1100 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY

Dýňový salát

Talíř s výběrem tuzemských sýrů

Marinovaná kuřecí prsa

Výběr evropských uzenin

Crostini s hráškovým pestem 

Zeleninový cous-cous s ořechy

Okurky, tomaty, papriky a variace trhaných salátů

Olivový olej & balsamicový ocet & jogurtový dresink

POLÉVKA

Tomatová polévka s těstovinou

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY

Kousky lososa s citrónovým pepřem 

„Chow Mein“ čínské nudle s mrkví, kuřecím masem, zelím a zázvorem

Vepřové soté s křupavou zeleninkou

Rýžové nudle s kokosovým mlékem a zeleninou 

Pečené brambory

Dušená jasmínová rýže

Jarní zelenina v páře

DEZERTY

Výběr mini dezertů

Čerstvé ovoce

Káva/čaj



Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

BUFET GRANDIUM LUXURY

1500 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY

Pečený anglický Roastbeef s medovou hořčicí

Talíř s výběrem tuzemských a francouzských sýrů

Marinovaná kuřecí prsa

Uzený losos s hořčicovo-medovým dipem a červenou cibulí

Výběr evropských uzenin

Zeleninový cous-cous s ořechy

Tortilový wrap s kuřecím masem a ledovým salátem

Okurky, tomaty, papriky a variace trhaných salátů

Olivový olej & balsamicový ocet & jogurtový dresink

POLÉVKA

Tomatová polévka s těstovinou

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY

Kousky lososa s citrónovým pepřem 

Americký Chuck Tender na zeleném pepři

„Chow Mein“ čínské nudle s mrkví, kuřecím masem, zelím a zázvorem

Indonéské “Bami Goreng” s baby krevetkami a kuřecím masem

Rýžové nudle s kokosovým mlékem a zeleninou 

Těstoviny Casareccia Arrabbiata s pikantní omáčkou

Gratinované brambory

Dušená jasmínová rýže

Grilovaná zelenina

DEZERTY

Výběr mini dezertů

Čerstvé ovoce

Čokoládová fontána s ovocem

Káva/čaj
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