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
Pokrm z vepřového nebo hovězího masa
Grilovaná nebo dušená drůbež
Rybí pokrm
Rizoto nebo těstovinový pokrm
Sezónní zelenina – dušená nebo pečená včetně další přílohy
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
600 Kč / osoba
Mozzarella s tomaty a bazalkovým pestem
Talíř s výběrem tuzemských a francouzských sýrů
Okurky, tomaty, papriky a variace trhaných salátů
Do růžova upečené Roastbeef s hořčicovým dipem
Tortilový wrap s kuřecím masem a ledovým salátem
Grilovaný lilek a cuketa s balsamicem a olivovým olejem
Celerový salát
Výběr z mini dezertů, krémů a koláčků, Čerstvé ovoce

LEHKÝ BUFET
675 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.

VEGETARIÁNSKÝ BUFET
840 Kč / osoba
STUDENÉ PŘEDKRMY A SALÁTY
Crustina s ochuceným sýrem Cottage a rukolou
Variace smažených sýrů, koktejlová omáčka
Originální Kimči salát
Tomaty s Mozzarellou obložené čerstvou bazalkou, ochucené bazalkový pestem
Variace čerstvé zeleniny a dipů
HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY
Kořeněný lilek na grilu, sezamová omáčka Čcho Kandžang
Cibulový Quiche Lorraine se smetanou a vejcem
Tropická Tapioka s mangovým pyré
Smažené korejské taštičky plněné zeleninou, pikantní banánová omáčka
Kapustové karbanátky s kurkumou
Salát z pánve s grilovanou zeleninou, řapíkatým celerem a italským dresinkem
Zeleninové rizoto míchané z divoké rýže
Čínské Kantonské nudle s houbami Shitake, bambusem, ústřičnou omáčkou a Pak Choi
Bramborové pyré s máslem
Pařený kuskus míchaný s olivovým oleje a bylinkami
Smažené bramborové Rösti
Smažená rýže s ananasem a kokosovým krémem
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
900 Kč / osoba
STUDENÉ PŘEDKRMY A SALÁTY
Zelný salát Coleslaw
Fazolový salát s tomatovým pestem
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
Staročeská bramboračka s lesními houbami
HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY
Vepřové Kung Pao s cibulí, pórkem, arašídovými ořechy a sójovou omáčkou
Kuřecí medailonky v bylinkové omáčce se smetanou
Smažená aljašská treska v pikantní strouhance, remuláda
Penne s bazalkovým pestem a sýrem Parmezán
Dušená rýže Basmati
Mačkané brambory s cibulí a máslem
Grilovaná zelenina na olivovém oleji
DEZERTY
Mísa čerstvého ovoce
Výběr mini dezertů & České slavnostní koláčky Bohemia
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
900 Kč / osoba
STUDENÉ PŘEDKRMY
Hanácké zelí s cibulí a majonézou
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
Tradiční česká zelná polévka s mletou paprikou, pikantní uzeninou a bramborami
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
Bramborové noky v omáčce Quattro Formaggi
Dušená divoká rýže
Vařená cizrna se sezamovým olejem
Opékané brambory Grenaille s čerstvými bylinkami
DEZERTY
Čerstvé ovoce
Výběr mini dezertů
Čokoládovo-mandlový řez s lesním ovocem
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
1000 Kč / osoba
STUDENÉ PŘEDKRMY
Salát Tzatziky s čerstvou okurkou
Salát z grilované zeleniny s kuskusem
Rajčatový salát s červenou cibulí
Jemná paštika z vepřového masa s mandlemi a brusinkovým kompotem
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
Pečená Pražská šunka, hořčice, křen, nakládaná zelenina (carving)
Pečený tuňák s mořskou solí a sezamem, brusinková omáčka s chilli
Indonéské “Bami Goreng” s baby krevetkami a kuřecím masem
Těstoviny Casareccia Arrabbiata s pikantní omáčkou
Vařený bulgur s máslem
Čočka Beluga ochucená bílým vínem
Šlehané bramborové pyré s máslem
DEZERTY
Mísa čerstvého, krájeného ovoce
Výběr mini dezertů
Vanilkový krém s karamelovou polevou
Čokoládová fontána se sezónním ovocem
Káva/čaj
Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

