
 

 

RAUT  
 

(minimální počet 20 osob) 
 

Menu č. 1 
 

Cena: 290,- Kč/osoba 
 

0,2 l Sekt Bohemia (Brut, Demi) 
s jahodou 

 
Marinované papriky 

Chlebíček s česnekovo-sýrovou pomazánkou a ořechy 
Listový závin se šunkou a sýrem 

 
Kuřecí řízečky v mandlových hoblinkách 
Vepřové medajlonky na zeleném pepři  

 
Boloňský těstovinový salát 

Zelný salát z čerstvého zelí s jogurtovou zálivkou 
Ledový salát se slaninou dochucený Karibským kořením 

 
Chléb, pečivo 

Zeleninová rýže 
 

Variace českých sýrů 
 

Ovocný koš 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Menu č. 2 
 

Cena: 380,- Kč/osoba 
 

Káva, čaj, mléko, cukr 
1 ks juice, minerálka, voda  
2 dl bílé nebo červené víno 

 
Marinovaný losos na toustu s limetkou 

Grilované kukuřičné klasy 
Vepřový  roastbeef  

 
Rybí špíz na rozmarýnu s holandskou omáčkou 

Grilovaná kuřecí prsíčka zdobená ovocem 
Smažené řízečky v cornflakesových lupínkách 

 
 

Zeleninový salát 
Šopský salát 

Těstovinový salát na italský způsob 
 

Chléb, pečivo 
  

Variace sýrů a uzenin 
 

Jablečný závin 
 

Ovocný koš 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

Menu č. 3 
 

Cena: 490,-Kč/osoba 
 

Káva, čaj, mléko, cukr 
1 ks juice, minerálka, voda  

2 dcl bílé nebo červené víno 
 

Carpacio z pravé svíčkové sypané parmazánovými hoblinkami 
Tomat plněný krevetovým koktejlem 

Hermelín nakládaný v pikantní omáčce 
 

Vepřová roláda plněná slaninou a kysaným zelím 
 

Kuřecí prsíčka obalovaná v mandlových lupínkách 
Vepřový guláš s houbami 

Kuřecí nudličky v pepřové smetaně s kukuřičnými zrny 
 
 

Zeleninový salát 
Těstovinový salát  

Salát z čínského zelí, kopr, cibule, jogurtový dresing 
 

Americké brambory 
Chléb, pečivo 

 
Variace sýrů a uzenin 

 
Ovocný koláč 

 
Ovocný salát 

 
 



 

 

 

Menu č. 4 
 

Na osobu: 540,- Kč 
 

1x sklenička sektu (brut, demi) 
 

Káva, čaj, mléko, cukr 
1 ks juice, minerálka, voda  
2 dl bílé nebo červené víno 

3 dl pivo 
 

Krevetový koktejl 
Smažené rybí krokety s koktejlovou omáčkou 

Roastbeefová rolka plněná chřestem 
 

Anglický roastbeef 
Teplá šunka od kosti 

Pikantní smažené řízečky 
Kuřecí soté 

Chilli gulášek 
 

Míchaný zeleninový salát 
 

Hrozinkova kari rýže 
Bramborové placičky, americké brambory 

Výběr z pečiva 
 

Variace uzenin 
Výběr z českých sýrů 

 
Ovocný koláč 

 
Makovec 

 
Ovocný koš 

 



 

 

Menu č. 5 
 

Cena: 740,-Kč/osoba 
 

0,2 l Bohemia sekt (Brut, Demi) s jahodou 
 

Káva, čaj, mléko, cukr 
1 ks juice, minerálka, voda  

2 dl bílé (červené) víno 
 

Anglický roastbeef 
Broskev s kuřecím salátem 

Uzený pstruh na lůžku z ledového salátu s bylinkovým máslem 
Tataráček z norského lososa 

 
Tortellini se sýrovou omáčkou 

Vepřová panenka pečená v bylinkové krustě  
Smažený vepřový kotlet v sýrovém těstíčku se sezamovým semínkem 

Smažené sépiové kroužky 
Těstovinový salát s kuřecím masem, zeleninou a jogurtovou zálivkou 

 
Zeleninový salát 

Šopský salát 
Těstovinový salát na italský způsob 

Pikantní zelný salát 
 

Chléb, pečivo  
Bramborové placičky, hranolky, šťouchané brambory 

 
Variace sýrů a uzenin 

 
Medovník 

 
Ovocný koš 

 
 

Menu č. 6 



 

 

 
Na osobu: 850,- Kč 

 
1x sklenička sektu (demi, brut) 

 
Káva, čaj, mléko, cukr 

1 ks juice, minerálka, voda  
2 dl bílé nebo červené víno 

 
Marinovaný losos na toastu s limetkou 

Vepřové a kuřecí plněné roládky 
Anglický roastbeef 

 
Kuřecí paličky pečené v medu 

Grilovaný losos s šafranovou omáčkou 
Teplá šunka od kosti 

Kuřecí řízečky obalované v cornflakesových lupínkách 
 

Zeleninový salát s italským dresinkem  
Ledový salát s jogurtem a olivami 

Baby karotka se žampiony a pórkem 
 
 

Zeleninová rýže, pečené bramborové lupínky 
Dušená zelenina 

Chléb, pečivo 
 

Variace italských uzenin 
Výběr z francouzských sýrů 

 
Ovocný salát 

 
Variace mini dezertů 

 
Ovocné mísy 

 
 



 

 

Menu č. 7 
 

Na osobu: 950,- Kč 
 

1x sklenička sektu (demi, bruto) 
Káva, čaj, mléko, cukr 

1 ks juice, minerálka, voda,  2 dl bílé nebo červené víno 
 

Carpacio podávané se sušenými rajčaty, olivovým olejem a sýrem pecorino 
Anglický roastbeef  

Šunkový závitek s křenem 
 

Smetanová kuřecí prsa gratinovaná sýrem a bylinkami 
Restované grundle 
Grilované klobásky 

                                                            
Chatobrian na lůžku z teplé zeleniny 

Kuřecí steak v jemné žampionové omáčce 
Grilovaný pangasius s restovanou zeleninou 

Řízečky z vepřové panenky 
Pikantní gulášek s houbami 

Chilli con carne 
 

Těstovinový salát s tuňákem 
Krevetový salát 

 
Zeleninový salát, Šopský salát 

Zelný salát s křenem 
 

Kořeněné pečené brambory 
Dušená rýže, hranolky, Chléb, pečivo  

 
Výběr z francouzských sýrů 

 
Mini deserty  

Domácí ovocný koláč 
Ovocný salát 



 

 

Ovocný koš 
 


