
SVATEBNÍ  POHOŠTĚNÍ 
KROK ZA KROKEM



1.  KROK   
KOKTEJL PŘED OBŘADEM

KANAPKY

3 ks, studené 

45 Kč / osoba 

•  Uzený losos s koprovým krémem 

•  Roastbeef s francouzskou hořčicí 

•  Pěna z modrého sýra s vinnými hrozny

WELCOME FINGER FOODS

výběr teplé a studené 5 ks 

120 Kč / osoba 

•  Konfitované cherry rajče s mozzarellou 

•  Uzený pstruh s dijonskou majonézou 

•  Sušená šunka s medovým melounem 

•  Roastbeef s bylinkovou remuládou 

•  Gorgonzola s hruškami a cibulovou marmeládou

•  Italské risotto s hříbky a rucolou 

•  Tygří krevetky s chilli a koriandrem 

•  Pošírovaný losos s omáčkou „Ciboulette“ 

•  Kuřecí satay v kokosovém mléce 

•  Hovězí friccasée provoněné rozmarýnem

NÁPOJE

0,15 l šumivého vína dle vlastního výběru + 1 nápoj  

150 Kč / osoba 

•  Moravský sekt / řada André (Brut, Demi Sec – Rosé) 

•  Pilsner Urquell 0,3 l 

•  Juice – jablko, pomeranč 

•  Minerální voda



2.  KROK   
SLAVNOSTNÍ  PŘÍPITEK PO OBŘADU

PŘÍPITEK

0,15 l 

•  Moravský sekt / řada André (Brut, Demi Sec – Rosé)  

90 Kč / osoba 

•  Prosecco Martini 

110 Kč / osoba 

•  Champagne Vueve Clicquot Ponsardin Brut,  

nebo Moët&Chandon Brut Imperial  

390 Kč / osoba



3.  KROK   
SLAVNOSTNÍ  OBĚD

TRADIČNÍ SVATEBNÍ 3 CHODOVÉ MENU 
660 Kč / osoba 

•  Duet pražské šunky od kosti s křenovým krémem v kombinaci 
s králičí paštikou s brusinkovým coulis 

• Hovězí consommé s játrovými knedlíčky a zeleninkou Julienne
•  Hovězí pečeně na smetaně servírovaná s karlovarským knedlíkem 

a brusinkami

TRADIČNÍ SVATEBNÍ 3 CHODOVÉ MENU 
790 Kč / osoba 

•  Duet pražské šunky od kosti s křenovým krémem v kombinaci 
s králičí paštikou s brusinkovým coulis 

•  Hovězí consommé s játrovými knedlíčky a zeleninkou Julienne

VÝBĚR (s možností výběru hlavního pokrmu na místě): 
•  Hovězí pečeně na smetaně servírovaná s karlovarským knedlíkem 

a brusinkami 
•  Kuřecí prso supreme na špenátových těstovinách s pečenými rajčaty 
•  Telecí smažený řízek s bramborovým pyré

MEZINÁRODNÍ 4 CHODOVÉ MENU 
1 190 Kč / osoba 

•  Telecí tataráček s olivovým olejem, parmazánem a rukolovým pestem 
•  Hovězí consommé s cherry a smaženou kroketou
•  Pošírovaný halibud v limetovém másle s omáčkou Noilly Prat, 

loupanými rajčaty a pórkovým italským risottem 
•  Telecí pečeně provoněná rozmarýnem, špenátové pyré a glazírovaná 

sezónní zeleninka

DEGUSTAČNÍ 6 CHODOVÉ MENU ŠÉFKUCHAŘE 
1 590 Kč / osoba

•  Marinované telecí plátky se salátem mesclun a citrónovým olejem 
•  Filátko pražmy královské s topinamburovým pyré, zeleninou 

a humrovou omáčkou 
•  Foie Gras cappuccino s lanýžovým olejem 
•  Hovězí vysoký roštěnec pečený dorůžova s bramborovým 

fondantem, glazírovanou zeleninou na hříbkovém krému 
•  Selekce evropských sýrů 
•  Káva, belgické domácí pralinky

DĚTSKÉ MENU 
Menu pro ratolesti připravíme dle Vašeho přání



4.  KROK   
SVATEBNÍ  DORT A KÁVA

SVATEBNÍ DORT

650 Kč / kg

•  Optimální množství na osobu je 100–150 g

•  Chuť, tvar, barevné kombinace, velikost – vše řešíme  

při osobním kontaktu

KÁVA

•  Podává se dle standardní nabídky restaurace



5.  KROK   
SLAVNOSTNÍ  V EČEŘE FORMOU BUFFETU

I. ZÁKLADNÍ BUFFET

890 Kč / osoba

 

STUDENÉ PŘEDKRMY 

200 g / osoba 

•  Caprese, plátky keříkových tomatů s mozzarellou a bazalkovým 

pestem 

•  Pražská šunka se švestkami a křenem

SALÁTOVÝ BAR 

•   Sezónní zeleninové saláty s domácími dresinky

HLAVNÍ CHODY

300 g / osoba 

•  Nudličky z vepřové kýty v jemné houbové smetaně s jarní cibulkou 

•  Kuřecí medailónky na tomatové omáčce 

•  Mačkané brambory s cibulkou 

•  Bylinková rýže 

•  Pražská šunka od kosti s tradičními doplňky

DEZERTY 

5 ks / osoba 

•  Minidezerty ve dvou variantách 

•  Domácí karamelový krém s banány 

•  Tradiční český koláč 

•  Krájené ovoce

PEČIVO, MÁSLO



5.  KROK   
SLAVNOSTNÍ  V EČEŘE FORMOU BUFFETU

II. MEZINÁRODNÍ BUFFET

1 190 Kč / osoba

 

STUDENÉ PŘEDKRMY 

200 g / osoba 

•  Grilovaná zelenina s konfitovaným česnekem a feta sýrem 

•  Marinovaný norský losos s quacamole krémem 

•  Chlazené grónské krevetky s citrónovou majonézou a koriandrem 

•  Anglický roastbeef s bylinkovou remuládou

SALÁTOVÝ BAR 

•  Sezónní zeleninové saláty s domácími dresinky 

•  Řecký salát s fetou a jumbo olivami 

•  Rukola s parmazánem, vejci a parmskou šunkou 

•  Těstovinový s tuňákem a sušenými tomaty

CARVING – PEČENÁ MASA KRÁJENÁ PŘED LIDMI 

200g / osoba 

•  Vepřový bok na rozmarýnu 

•  Kachní roláda s žemlovou nádivkou 

•  Hovězí kýta z mladého býka

HLAVNÍ CHODY

200 g / osoba 

•  Plzeňský guláš s karlovarskými knedlíky 

•  Kuřecí nudličky v thajské marinádě s jasmínovou rýží 

•  Pražská šunka od kosti s tradičními doplňky

SHOWKITCHEN CLUB „GRENIER“ 

•  Příprava těstovin a italských risott před zraky hostů 

DEZERTY 

5  ks / osoba 

•  Výběr evropských sýrů

•  Selekce čokoládových a ovocných minidesertů 

•  Mascarpone krém s čerstvými jahodami 

•  Tradiční český koláč 

•  Krájené ovoce

PEČIVO, MÁSLO



5.  KROK   
SLAVNOSTNÍ  V EČEŘE FORMOU BUFFETU

III. GRILOVÁNÍ V SOKOLOVNĚ

od 25 osob  

390 Kč / osoba

Vyberte si z našeho sortimentu

Ke každému grilování podáváme základní buffet: 

•  Salátový bar se sezónními saláty 

•  Domácí omáčky, dipy a dresinky 

•  Grilovaná zelenina, pečené brambory, řecké tzatziki 

•  Palačinky pečené před lidmi 

•  Zmrzlinový bar, ovoce 

•  Pečivo, máslo

DÈLICATESSE GRILL 

300 g / osoba

390 Kč / osoba

•  Krůtí prsa v jogurtu, vepřová panenka na šalvěji,  

hovězí medailonky dijon 

•  Bavorské klobásky, mleté burgery

TRADIČNÍ MIX GRILL 

300 g / osoba 

290 Kč / osoba 

•  Kuřecí prsa na rozmarýnu, vepřová krkovice v pivní marinádě,  

hovězí medailonek dijon

MEAT & FISH GRILL 

300 g / osoba

590 Kč / osoba

•  Vepřová panenka dijon, losos s bazalkou, tygří krevety chilli 

•  Hovězí medailonky BBQ

GOURMET GRILL DÈLICATESSE 

300 g / osoba 

790 Kč / osoba

•  Tygří krevety chilli, máslová ryba butterfish,  

chobotnice v česnekovém másle 

•  Vepřová panenka na rozmarýnu, hovězí svíčková v zeleném pepři, 

asijský satay



6.  KROK   
PŮLNOČNÍ  POHOŠTĚNÍ  –  VYPROŠTĚNÍ

PŮLNOČNÍ BUFFET 

300 g / osoba  

280 Kč / osoba

•  Selekce uzenin mistra řezníka 

•  Škvarková pomazánka 

•  Gulášová nebo dršťková polévka 

•  Vepřový bok pečený dozlatova s chlebem 

•  Vorařské klobásy na černém pivě 

•  Rakouský zelný salát s pečenou slaninou

HOVĚZÍ TATARÁK S TRADIČNÍMI DOPLŇKY 

150 g / osoba 

149 Kč / osoba 

Složení menu i buffetů je čistě orientační vše domluvíme při osobním jednání.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.


