NABÍDKA SKUPINOVÝCH MENU / GROUP MENU
(2017)

3-CHODOVÁ MENU / 3-COURSE MENU
MENU č. 1 / MENU n. 1
Lehce zauzený marinovaný skotský losos, relish a šťáva z červené řepy s křenem a crème fraîche
Lightly smoked marinated Scottish salmon, relish and beetroot juice, horseradish and crème
fraîche
Marinované kuřecí prso Label Rouge s kůží v citrusech, pyré z pečených jablek a křížal,
skořicí ovoněná omáčka, strouhané ořechy, bramborové pyré s kaštany
Marinated Label Rouge chicken breast with skin in citrus, baked apple puree,
cinnamon flavored sauce, grated nuts, mashed potatoes with chestnuts
Palačinky Crêpe Suzette s pomerančovou omáčkou Grand Marnier, sušenými pomeranči
a kandovanou kůrou
Crêpe Suzette pancakes with Grand Marnier orange sauce, dried oranges and candied bark

MENU č. 2 / MENU n. 2
Tatarák z hovězího masa se šalotkou, parmezánem a řeřichou, lanýžová majonéza, krutony
z domácího chleba
Beef tartare with shallots, parmesan cheese and watercress, truffles mayonnaise, croutons
of homemade bread
Vepřová líčka, křupavá kůže, vepřový bůček, celerové pyré a houby
Pork cheeks, crispy skin, pork belly, celery puree and mushrooms
Žemlovka s jablky, tvarohem a zakysanou smetanou
Žemlovka – slices of bread baked with apples, curd cheese and sour cream

MENU č. 3 / MENU n. 3
Cibulačka, kruton z domácího chleba a sýr
Onion soup, homemade bread croutons and cheese
Konfitované kachní stehno, kaštanové velouté, kachní šťáva s 5 druhy koření, karamelizované
opražené lískové ořechy, opečený hluchec
Confit of duck leg with chestnut velouté, duck juice with five spices, caramelized roasted
hazelnuts, toasted „hluchec“ (bread with bacon)
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
Sweet mini dumplings with vanilla custard

MENU č. 4 / MENU n. 4
Zauzená kachní prsa s pikantní rajčatovou marmeládou, estragonový salát
Smoked duck breast with spicy tomato marmalade and tarragon salad
Dušené jehněčí ramínko z Farmy Rudimov, omáčka Pinot Noir, celerové pyré, karotka, kapary,
mandlový knedlík
Braised lamb shoulder from the Rudimov Farm, Pinot Noir sauce, celery puree, carrots, capers,
almond dumplings
Tarte Tatin – obrácený jablečný koláč s oříškovou drobenkou a crème fraîche
Tarte Tatin – upside-down apple tart with hazelnut crumble and crème fraîche

MENU č. 5 / MENU n. 5
Cibulačka, kruton z domácího chleba a sýr
Onion soup, homemade bread croutons and cheese
Hovězí svíčková s karlovarským knedlíkem a brusinkami
Beef sirloin with vegetable cream sauce, Carlsbad dumpling and cranberries
Žemlovka s jablky, tvarohem a zakysanou smetanou
Žemlovka – slices of bread baked with apples, curd cheese and sour cream

NABÍDKA SKUPINOVÝCH MENU / GROUP MENU
(2017)

4-CHODOVÁ MENU / 4-COURSE MENU
MENU č. 6 / MENU n. 6
Drůbeží consommé s kuřecími nočky, sherry a zeleninou
Chicken consommé with dumplings, sherry and vegetables
Pečené mušle svatého Jakuba s velouté z bílé čokolády, krevetový olej
Baked St. Jacob´s scallops with a velouté of white chocolate, shrimp oil
Filet Mignon 200g, z hovězí svíčkové, smrži, morek, křen, omáčka Madeira
Beef Filet Mignon, morels, marrow, horseradish and Madeira sauce
Bramborové máslové pyré
Potato and butter puree
Perníkový fondán s čokoládou, mandarinková zmrzlina, pistácie
Gingerbread fondant with chocolate, tangerine ice cream, pistachio

MENU č. 7 / MENU n. 7
Consommé z křepelky se stehýnkem, lanýžem, vejce 64C, Jidášovo ucho
Consommé with quail legs, truffle, egg 64C, wood ear
Grilovaná kachní játra Foie gras, redukce z hroznového moštu, vanilka, pistácie, domácí brioche
s rozinkami a ořechy
Grilled Duck Foie gras, reduction of Bio grape juice, vanilla, pistachio, homemade brioche
with raisins and nuts
Hovězí květová špička 250g, omáčka Bordelaise, morková kost s bylinkovou strouhankou
Beef Rump cover, Bordelaise sauce, bone marrow with herb breadcrumbs
Uzená bramborová kaše
Smoked mashed potatoes
Mánes dort – Bezlepkový čokoládový dort s marinovanými višněmi a nugátem
Mánes cake – Gluten free chocolatte cake with marinated cherry and nugat

MENU č. 8 / MENU n. 8
Drůbeží consommé s kuřecími nočky, sherry a zeleninou
Chicken consommé with dumplings, sherry and vegetables
Restované krevety na česneku a chilli s čerstvými houbami, piniemi, pancettou a domácím
chlebem
Sautéed shrimp with garlic and chili with fresh mushrooms, pine nuts, pancetta and homemade
bread
Filet ze skotského lososa, salát z čočky Puy, mrkvové pyré, šafránové velouté, šťovík
Filet of Scottish salmon, salad of Puy lentils, carrot puree, saffron velouté and sorrel
Perníkový fondán s čokoládou, mandarinková zmrzlina, pistácie
Gingerbread fondant with chocolate, tangerine ice cream, pistachio

NABÍDKA SKUPINOVÝCH MENU / GROUP MENU
(2017)
3-CHODOVÁ MENU SE STEAKEM NEBO RYBOU / 3-COURSE MENU WITH
STEAK OR FISH
MENU č. 9 / MENU n. 9
Restované krevety na česneku a chilli s čerstvými houbami, piniemi, pancettou a domácím
chlebem
Sautéed shrimp with garlic and chili with fresh mushrooms, pine nuts, pancetta and homemade
bread
Filet Mignon 200g, z hovězí svíčkové, smrži, morek, křen, omáčka Madeira
Beef Filet Mignon, morels, marrow, horseradish and Madeira sauce
Domácí hranolky
Homemade french fries
Pomerančové crème brulée
Orange crème brulée

MENU č. 10 / MENU n. 10
Grilovaná kachní játra Foie gras, redukce z hroznového moštu, vanilka, pistácie, domácí brioche
s rozinkami a ořechy
Grilled Duck Foie gras, reduction of Bio grape juice, vanilla, pistachio, homemade brioche
with raisins and nuts
Hovězí květová špička 250g, omáčka Bordelaise, morková kost s bylinkovou strouhankou
Beef Rump cover, Bordelaise sauce, bone marrow with herb breadcrumbs
Uzená bramborová kaše
Smoked mashed potatoes
Tarte Tatin – obrácený jablečný koláč s oříškovou drobenkou a crème fraîche
Tarte Tatin – upside-down apple tart with hazelnut crumble and crème fraîche

MENU č. 11 / MENU n. 11
Tatarák z hovězího masa se šalotkou, parmezánem a řeřichou, lanýžová majonéza, krutony
z domácího chleba
Beef tartare with shallots, parmesan cheese and watercress, truffles mayonnaise, croutons
of homemade bread
Filet ze skotského lososa, salát z čočky Puy, mrkvové pyré, šafránové velouté, šťovík
Filet of Scottish salmon, salad of Puy lentils, carrot puree, saffron velouté and sorrel
Bramborové máslové pyré
Potato and butter puree
Palačinky Crêpe Suzette s pomerančovou omáčkou Grand Marnier, sušenými pomeranči
a kandovanou kůrou
Crêpe Suzette pancakes with Grand Marnier orange sauce, dried oranges and candied bark

NABÍDKA SKUPINOVÝCH MENU / GROUP MENU
(2017)
SVATEBNÍ MENU / WEDDING MENU
MENU č. 12 / MENU n. 12
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou
Beef broth with liver dumplings and vegetable
Hovězí svíčková s karlovarským knedlíkem a brusinkami
Beef sirloin with vegetable cream sauce, Carlsbad dumpling and cranberries
Tarte Tatin – obrácený jablečný koláč s oříškovou drobenkou a crème fraîche
Tarte Tatin – upside-down apple tart with hazelnut crumble and crème fraîche

MENU č. 13 / MENU n. 13
Pečení šneci (6ks) s bylinkovým máslem, podávané na mořské soli, chléb s kaštany
Baked snails (6pcs) with herb butter, served with sea salt, bread with chestnuts
Hovězí plec na červeném víně, marinované cibulky, hlíva, celer, gratinované brambory
Braised beef shoulder with red wine sauce, marinated onions, oyster mushroom, celery,
potatoes au gratin
Mánes dort – čokoládový dort s marinovanými višněmi (bez lepku)
Mánes cake – chocolate cake with marinated cherries (gluten free)

MENU č. 14 / MENU n. 14
Vepřové výpečky, domácí chléb, piccalilli a ředkvička
Pork roasts, homemade bread, piccalilli and radishes
Zauzený hovězí jazyk, šneci v tymiánovém jus, bramborové pyré s petrželkou, řepa,
škvarky z Larda, omáčka Pistou
Smoked beef tongue, snails in thyme jus, mashed potatoes with persley, beets,
scraps of lardo, Pistou sauce
Kávový dezert Opera
Coffee cake Opera

MENU č. 15 / MENU n. 15
Drůbeží vývar s knedlíčky a zeleninou
Chicken broth with dumplings and vegetables
Konfitované kachní stehno, Foie gras, kaštanové velouté, kachní šťáva s 5 druhy koření,
karamelizované opražené lískové ořechy, mandlový knedlík
Confit of duck leg, foie gras, chestnut velouté, duck juice with five spices,
caramelized roasted hazelnuts, almond dumlpings
Tarte Tatin – obrácený jablečný koláč s oříškovou drobenkou a crème fraîche
Tarte Tatin – upside-down apple tart with hazelnut crumble and crème fraîche

NABÍDKA SKUPINOVÝCH MENU / GROUP MENU
(2017)
WELCOME DRINKS
Varianta č. 1 / Welcome drink n. 1
Freschello e Terra Bianco, Semi Secco (itálie / Italy)

Varianta č. 2 / Welcome drink n. 2
Chardonnay Frizzante, Brut (Itálie / Italy)

Varianta č. 3 / Welcome drink n. 3
Prosecco Frizzante DOC Treviso Cornaro (Itálie / Italy)

Varianta č. 4 / Welcome drink n. 4
Prosecco Spumante Villa Cornaro DOC Extra Dry (Itálie / Italy)
nebo / or
Charmat de Vinselekt, Brut Rosé (Morava / Moravia)

Varianta č. 5 / Welcome drink n. 5
Prosecco Extra Dry DOC Treviso Ca'di Rajo (Itálie / Italy)

Varianta č. 6 / Welcome drink n. 6
Champagne Vollereaux Brut, Reserve (Francie / France)

Nápoje mohou být účtovány dle reálné konzumace nebo jako nápojový balíček.
(viz následující strana)
/ Drinks can be charged according to real consumption or beverage package.
(beverage packages offer on the next page)

NÁPOJOVÝ BALÍČEK č. 1 / BEVERAGE PACKAGE n. 1
– neomezená konzumace na 2 hodiny / unlimited consumption for 2 hours

Nealkoholické nápoje / Non-alcoholic drinks
Výběr domácích limonád a džusů / Selection of homemade lemonades and juices
Aquila (neperlivá voda), Mattoni (perlivá voda) / Aquila (still water), Mattoni (sparkling water)
Schweppes nealko / Schweppes soft drinks
Káva, čaj /Coffee, tea
Možnost výběru 2 druhů / Selection of 2 kinds of white wine
Bílé víno č. 1 / White wine n. 1 – Ryzlink Vlašský (Suché / Dry), Mikrosvín, Mikulov
Bílé víno č. 2 / White wine n. 2 – Pinot Grigio (Suché / Dry), Corte Vigna, Itálie / Italy
Bílé víno č. 3 / White wine n. 3 – Le Petit Pont (Suché / Dry), Languedoc, Francie / France
Bílé víno č. 4 / White wine n. 4 – Ugni Blanc – Colombard (Suché / Dry), La Bastille, Francie / France
Bílé víno č. 5 / White wine n. 5 – Grüner Veltliner (Suché / Dry), Rakousko / Austria
Bílé víno č. 6 / White wine n. 6 – Rulandské Šedé, Zemské (Suché / Dry), Pelvins
Možnost výběru 2 druhů / Selection of 2 kinds of red wine
Červené víno č. 1 / Red wine n. 1 – Modrý Portugal, Pozdní sběr, Spielberg (Suché / Dry), Morava /
Moravia
Červené víno č. 2 / Red wine n. 2 – Rulandské Modré (Suché / Dry), Réva Rakvice – RBH
Červené víno č. 3 / Red wine n. 3 – Carignan – Merlot (Polosuché / Semi Dry), La Bastille, Francie /
France
Červené víno č. 4 / Red wine n. 4 – Merlot (Polosuché / Semi Dry), Corte Vigna, Itálie / Italy
Červené víno č. 5 / Red wine n. 5 – Tinto Valdemoreda Tempranillo, Rioja, (Suché / Dry), Španělsko
/ Spain
Pivo Svijany / Svijany beer
Nealkoholické pivo Svijany /Non-alcoholic beer Svijany

NÁPOJOVÝ BALÍČEK č. 2 / BEVERAGE PACKAGE n. 2
– pro náročnou klientelu, Česká vína / for demanding clients, Czech wines
– neomezená konzumace na 3 hodiny / unlimited consumption for 3 hours

Nealkoholické nápoje / Non-alcoholic drinks
Výběr domácích limonád a džusů / Selection of homemade lemonades and juices
Aquila (neperlivá voda), Mattoni (perlivá voda) / Aquila (still water), Mattoni (sparkling water)
Schweppes nealko / Schweppes soft drinks
Káva, čaj /Coffee, tea
Možnost výběru 4 druhů / Selection of 4 kinds of white wine
Bílé víno č. 1 / White wine n. 1 – Ryzlink Vlašský (Suché / Dry), Mikrosvín, Mikulov
Bílé víno č. 2 / White wine n. 2 – Rulandské Šedé, Jakostní, (Polosuché / Semi Dry), Pelvins
Bílé víno č. 3 / White wine n. 3 – Muškát Moravský (Suché / Dry), Spielberg
Bílé víno č. 4 / White wine n. 4 – Le Petit Pont (Suché / Dry), Languedoc, Francie / France
Bílé víno č. 5 / White wine n. 5 – Rulandské Šedé, Zemské (Suché /Dry), Sedlák
Bílé víno č. 6 / White wine n. 6 – Tramín Červený, Pozdní Sběr (Polosuché / Semi Dry), Sedlák
Možnost výběru 4 druhů / Selection of 4 kinds of red wine
Červené víno č. 1 / Red wine n. 1 – Frankovka PS (Suché / Dry), Spielberg
Červené víno č. 2 / Red wine n. 2 – Modrý Portugal, Pozdní Sběr (Suché / Dry), Spielberg
Červené víno č. 3 / Red wine n. 3 – Corvina Castelforte (Suché / Dry), Veneto, Itálie / Italy
Červené víno č. 4 / Red wine n. 4 – Tinto Valdemoreda Tempranillo, Rioja (Suché / Dry),
Španělsko / Spain
Červené víno č. 5 / Red wine n. 5 – Cabernet Sauvignon Barrique, Pozdní Sběr (Suché / Dry), ŠSV,
Velké Pavlovice
Červené víno č. 6 / Red wine n. 6 – Cuvée Maharal (Cabernet Sauvignon 60%, Merlot 38%,
Frankovka 2%), Pozdní Sběr (Suché / Dry), Tanzberg, Bavory
Pivo Svijany / Svijany beer
Nealkoholické pivo Svijany /Non-alcoholic beer Svijany

Poznámka / Note:
1) Veškeré ceny jsou včetně DPH. / VAT is included in all the prices.
2) Ceny zahrnují servis, standardní inventář, rautové/nápojové/koktejlové stoly se skirtem.
/ Prices include service, standart inventory, buffet and drink tables with table cloth a skirts
as well as cocktail tables.
3) Vyhrazujeme si právo změny cen i skladby nabídky v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu
inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek. / We reserve the right to change prices and the
composition of our offer, in the case of exchange rate changes, significant increase of inflation or significant
changes in supply conditions.
4) V případě, že není klientem požadována exkluzivita prostor, vyhrazujeme si právo
na změnu prostor konání akce. / If the client is not requiring exclusivity, we reserve the right
to change the space of the event.

