Studený bufet
300g / osoba
Domácky marínovaný losos s medovo-horčicovou omáčkou
Kuracia roládka plnená hríbikmi a orieškami
Kuracie nugetky v sézame s medovo-horčicovou omáčkou
Mozzarella mini obalovaná v peste a sézame
Anglický roastbeef s pošírovanou špargľou
Výber najlepších slovenských a talianských nárezov
Prémium slovenské a medzinárodné syry s domácou marmeládou, medom a
orechami
Tmavý , svetlý chlieb, banketové pečivo
Šalátový bufet 100g / osoba
Cézar šalát s cesnakovým krutónom a krémovým dresingom
Miešaný zeleninový šalát s dresingom
Ruský zemiakový šalát
Šalát z bielej čakanky s gorgonzolou, hruškami a praženými lieskovými orieškami
Dezerty
( podľa dohody )
Cena za ponúkané menu je bez nápojov
12,00 € bez DPH

Bufet RETRO
120g Studené jedlá
Šunkovo-syrová misa
Pečený bravčový chrbát plnený klobásovou zmesou na francúzskom šaláte
Terina z hydinovej pečene s brusnicovou omáčkou
Chlieb, banketové pečivo
80g Šaláty
Miešaný zeleninový šalát
( paradajka, paprika, uhorka, listový šalát)
Zemiakový šalát s majonézou
250g Teplé jedlá s prílohami

Vyprážané bravčové a kuracie mini rezne
Pečené kurča, ryža s hráškom
Dezerty
Podľa dohody

Cena za ponúkané menu je bez nápojov
10,00 € bez DPH / osoba

Bufet Alegria
150g Studené jedlá
Nárezy z pečeného bravčového mäsa a hydiny s nakladanou zeleninou
Terina z kuracej pečene v lardo slaninke s brusnicovou omáčkou
Výber slovenských syrov s hroznom a orechami.
Chlieb a banketové pečivo
100g Šaláty
Miešaný zeleninový šalát s domácim dressingom
Zemiakový šalát s majonézou
250g Teplé jedlá s prílohami
Kuracie nugetky v sézame s medovo-horčicovou omáčkou
Medailónky z bravčovej panenky s omáčkou demi glace
Pečené zemiaky s rozmarínom
Dezerty
Podľa dohody

Cena za ponúkané menu je bez nápojov
14,90 € bez DPH / osoba

Bufet Romantic
 150g Studené jedlá
 Domácky marinovaný a údený kanadský losos, horčicovo-kôprová omáčka
 Špíziky z kreviet a pikantného chorizza
 Galantína z kačky a kurčaťa s uhorkovým relish
 Anglický roastbeef s chrenovou penou
 Slovenské a zahraničné syry s hroznom a orechami
 Chlieb , banketové pečivo
100g Šaláty

 Španielský karotkový šalát s pórkom a mätou
 Caesar šalát s cesnakovým krutónom a krémovým dresingom
 Miešaný zeleninový šalát s domácim dresingom
250g Teplé jedlá s prílohami
 Losos a Pacifická maslová ryba so špargľovou omáčkou, Lyonské zemiaky
 Pečené kuracie stehná, divá ryža
 Bravčové medailónky a la cacciatore
 Vyprážané bravčové mini rezne v parížskom cestíčku
Dezerty
Podľa dohody
Cena za ponúkané menu je bez nápojov
19,80 € bez DPH / osoba

CARVERY

Pečené prasiatko 15 – 20kg

Vykrajované na bufete

S plnkou alebo bez ( podľa želania )
Nakladaná zelenina, horčica, chren, domáci chlieb sú v cene
Cena za 1kg
10,50 € bez DPH

Pečené jahniatko 10 – 13kg
Nakladaná zelenina, horčica, chren, domáci chlieb sú v cene
Cena za 1kg
10,50 € bez DPH
Údená sedliacka šunka glazovaná medom cca 8kg
Nakladaná zelenina, horčica, chren, domáci chlieb sú v cene
Cena za 1kg
15,00 € bez DPH

Výber slovenských prémiových syrov s agátovým medom, hroznom a
orechami
Cena za 1 plato = 3kg
( 3kg minimálny odber = 1 plato )

105,00 € bez DPH

Polnočný guláš
a kapustnica

Karpatský kotlíkový guláš 0,3l / osoba
100g bravčové mäso, 100g domáci chlieb

Cena za porciu
3,80 € bez DPH

Hovädzí guláš 0,3l / osoba
150g mäso, 100g parená knedľa
Cena za porciu
5,50 € bez DPH

Divinový guláš s brusnicami 0,3l / osoba

150g mäso, 80g karlovarský knedlík
Cena za porciu
6,50 € bez DPH

Kapustnica 0,25l
S klobásou, hríbami a kyslou smotanou, domáci chlieb
Cena za porciu
2,90 € bez DPH

