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WELCOME DRINK

WELCOME DRINK
Prosecco Bedin, DOC
Neperlivá voda
Domácí ovocná limonáda

KANAPKY
3 ks/os. (doporučujeme vybrat 3-4 druhy)
Uzený losos, presovaná okurka, yuzu majonéza 
Hovězí tatarák, hrubozrnná hořčice, cibulová drobenka, smažený kaparový květ
Paštika z husích jater, jablečný gel, sušené meruňky
Kozí sýr, marinovaná hruška, hroznové víno, pistácie VEG 
Telecí tatarák, estragon, šalotka, chlebová drobenka 
Modrý sýr, nakládaná hruška, strouhané ořechy VEG
Uzené kachní prso, višňový gel, sladkokyselé červené zelí
Koblížek plněný dýňovým pyré, strouhaný horský sýr VEG 

POCHUTINY
20 g/os. (doporučujeme vybrat 2-3 druhy)
Variace oříšků s javorovým sirupem a bylinkovou solí 
Popcorn se slaninovým prachem
Škvarky se semínky a čekankovým sirupem 
Mandle s uzenou solí a růžovým pepřem 
Cizrna smažená v popelu
Bramborové chipsy s lanýžovým prachem

...





SERVÍROVANÉ MENU 1

PŘEDKRM
Telecí carpaccio s bylinkovou omáčkou a houbičkami, mladé pecorino romano

POLÉVKA
Krém z artyčoků, bylinkové knedlíčky a oříškový prach

HLAVNÍ CHOD
Steak ze stařené hovězí svíčkové, Lardo di Colonnata, omáčka z divokých višní, 

černého kořene, jarní cibulka pečená v popelu
nebo

Telecí svíčková v pistáciové krustě s bylinkami, omáčka s pažitkou a zelený chřest

DEZERT
Citronová tartaletka s bílkovým sněhem, malinový gel a čerstvé maliny, máta

nebo
Jahodové tiramisu s mátovým kaviárem, jahodová omáčka

nebo
Čokoládový dortík, višně Venchi, pálený sníh

nebo
Laskonka s piemontskými lískovými oříšky, karamel s kampotským pepřem

nebo
Pavlova s mangovým krémem a mučenkou





SERVÍROVANÉ MENU 2

PŘEDKRM
Pralinky z lososa uzeného na dubovém dřevě, bylinkový sýr, citrónová pěna a okurkové želé

POLÉVKA
Krém z jarního hrášku, zakysaná smetana a lososový kaviár

HLAVNÍ CHOD
Grilovaná kuřecí prsíčka supreme, lanýžový krém, divoká brokolice, muffin z pečených brambor a sýra Comté

nebo
Vykostěná křepelka s mandlovou nádivkou, smržové demi-glace a pečený květák

DEZERT
Citronová tartaletka s bílkovým sněhem, malinový gel a čerstvé maliny, máta

nebo
Jahodové tiramisu s mátovým kaviárem, jahodová omáčka

nebo
Čokoládový dortík, višně Venchi, pálený sníh

nebo
Laskonka s piemontskými lískovými oříšky, karamel s kampotským pepřem

nebo
Pavlova s mangovým krémem a mučenkou





ČESKÉ SERVÍROVANÉ MENU

PŘEDKRM
Pražská šunka s křenovou pěnou

POLÉVKA
Silný drůbeží vývar s játrovými knedlíčky, křehkou zeleninkou a babiččinými nudlemi

HLAVNÍ CHOD
Svíčková na smetaně, karlovarské knedlíčky, brusinky, citron a šlehačka

nebo
Konfitovaná kachní stehýnka, zelí z červené a bílé cibule a domácí chlupaté knedlíky

DEZERT
Citronová tartaletka s bílkovým sněhem, malinový gel a čerstvé maliny, máta

nebo
Jahodové tiramisu s mátovým kaviárem, jahodová omáčka

nebo
Čokoládový dortík, višně Venchi, pálený sníh

nebo
Laskonka s piemontskými lískovými oříšky, karamel s kampotským pepřem

nebo
Pavlova s mangovým krémem a mučenkou





VEGETARIÁNSKÉ SERVÍROVANÉ MENU

PŘEDKRM
Celerové carpaccio, krém z červené a žluté řepy a lanýžový kaviár

POLÉVKA
Tuřínové consommé s fava fazolkami a smaženými nudlemi, koriandrový olej

HLAVNÍ CHOD
Cuketové závitky na parmský způsob s mozzarellou a žlutými rajčaty, bazalková espuma

nebo
Celerový steak se ztraceným vejcem, lilková slanina, omáčka z růžového pepře a keňské fazolky

DEZERT
Citronová tartaletka s bílkovým sněhem, malinový gel a čerstvé maliny, máta

nebo
Jahodové tiramisu s mátovým kaviárem, jahodová omáčka

nebo
Čokoládový dortík, višně Venchi, pálený sníh

nebo
Laskonka s piemontskými lískovými oříšky, karamel s kampotským pepřem

nebo
Pavlova s mangovým krémem a mučenkou





MENU RAUT

STUDENÁ KUCHYNĚ A SALÁTY
200 g/os.
Caesar salát s křepelčím vajíčkem, česnekové krutony a parmazán VEG
Grilované papriky, feta sýr, krutony z pita chlebu VEG
BBQ z marinovaného aljašského lososa, pečené papriky, uzené cibulky
Burrata, variace barevných rajčat, bazalkový olej, prach z černých oliv VEG
Variace českých sýrů a uzenin od farmářů, nakládaná domácí zelenina

HLAVNÍ CHODY
250 g/os.
Variace kuřecích, vepřových a telecích řízečků s klasickým nebo vídeňským bramborovým salátem, citron
Vepřová panenka, pepřová omáčka, pečené brambory
Máslová ryba v kari omáčce, grilovaná zelenina, rýže
Zapečený květák v bešamelu z mozzarelly, smažená cibule, popel z pórku VEG

DEZERTY
2 ks/os.
Citronové tiramisu s citronovým želé
Panna cotta z bílé čokolády, coulis z lesního ovoce
Borůvky se zakysanou smetanou a brownies
Svatební cake pops





MENU RAUT S LIVE STANICEMI

STUDENÁ KUCHYNĚ A SALÁTY
200 g/os.
Caesar salát s křepelčím vajíčkem, česnekové krutony a parmazán VEG
Grilované papriky, feta sýr, krutony z pita chlebu VEG
BBQ z marinovaného aljašského lososa, pečené papriky, uzené cibulky
Burrata, variace barevných rajčat, bazalkový olej, prach z černých oliv VEG
Variace českých sýrů a uzenin od farmářů, nakládaná domácí zelenina

MASOVÁ LIVE STANICE
120 g/os.
Vepřová panenka krájená přímo před hosty
Smetanová houbová omáčka, pepřová omáčka
Bramborové pyré

RYBÍ LIVE STANICE
80 g/os.
Pražma pečená v solné krustě
Citronová omáčka
Gratinované brambory, grilovaná zelenina s balzamikovou redukcí

VEGETARIÁNSKÁ LIVE STANICE
50 g/os.
Tofu s kari omáčkou, zelenina a hnědá rýže, koriandr

DEZERTY
2 ks/os.
Citronové tiramisu s citronovým želé
Panna cotta z bílé čokolády, coulis z lesního ovoce
Borůvky se zakysanou smetanou a brownies
Svatební cake pops





GRILOVÁNÍ

STUDENÁ KUCHYNĚ A SALÁTY
200 g/os.
Caesar salát s křepelčím vajíčkem, česnekové krutony a parmazán VEG
Grilované papriky, feta sýr, krutony z pita chlebu VEG
Cizrna s pečenou paprikou a římským kmínem
Burrata, variace barevných rajčat, bazalkový olej, prach z černých oliv VEG
Variace českých sýrů a uzenin od farmářů, nakládaná domácí zelenina

GRILL
200 g/os.
Kuřecí stehenní řízek marinovaný v jogurtu s uzenou paprikou a oreganem
Vepřová žebra v domácí BBQ omáčce s whisky
Steak z květáku s parmazánovou drobenkou VEG
Vege burger s grilovanou řepou a ananasem, ledový salát, sójová majonéza, nakládaná cuketa VEG
Burger ze stařeného hovězího masa, sýr Monterey Jack, domácí nakládané okurky, chipotle majonéza

PŘÍLOHY
100 g/os.
Pečené grenaille s tvarohem, pažitkou a máslem
Grilovaná zelenina
Kukuřice s uzeným máslem
Farmářský chléb, ciabatta, focaccia

DEZERTY
2 ks/os.
Citronové tiramisu s citronovým želé
Panna cotta z bílé čokolády, coulis z lesního ovoce
Borůvky se zakysanou smetanou a brownies
Svatební cake pops





NÁPOJOVÝ BALÍČEK

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
Neperlivá a perlivá voda
Domácí ovocná limonáda
Jablečný a pomerančový džus

PIVO
Pilsner Urquell
Radegast Birell - nealkoholické

VÍNO
dle výběru klienta

TEPLÉ NÁPOJE
Káva Nespresso, mléko, cukr
Variace čajů
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