
 

    
    

möÅxv~Ş ÜtâàmöÅxv~Ş ÜtâàmöÅxv~Ş ÜtâàmöÅxv~Ş Ütâà    ätÜ|tÇàt DAätÜ|tÇàt DAätÜ|tÇàt DAätÜ|tÇàt DA    
 

STUDENÝ BUFFET 
Sýrová roláda plněná modrým sýrem a prokládaná lístky rukoly 

Terina z kachních jater s brusinkovou omáčkou 
Výběr uzenin a marinovaných mas (6 druhů) 

Míchaný salát s balkánským sýrem 
Letní bramborový salát 

 

TEPLÝ BUFFET 
 Zvěřinový guláš 

Kuřecí prsíčka v houbové omáčce s opečeným bramborem 
Marinovaný losos pečený v listovém župánku a sypaný sezamem 

Dušená baby karotka na bylinkovém másle 
 

SLADKÝ BUFFET 
Variace tří druhů mini dezertů 

 

Banketky, chléb, čerstvě pečené kamerky 
 

480,- Kč pro 1 osobu vč. DPH 
 

möÅxv~Ş Ütâà möÅxv~Ş Ütâà möÅxv~Ş Ütâà möÅxv~Ş Ütâà ätÜ|tÇàt EAätÜ|tÇàt EAätÜ|tÇàt EAätÜ|tÇàt EA    
 

STUDENÝ BUFFET 
Sýrové variace (4 druhy českých a francouzských sýrů) 

Výběr uzenin a marinovaných mas (4 druhy českých a italských uzenin) 
Provensálská paštika s brusinkovým coulis 

Kuřecí roláda s ořechy 
Míchaný salát s balkánským sýrem 

Letní bramborový salát s bazalkou a olivovým olejem 
 

TEPLÝ BUFFET 
Zvěřinový guláš 

Vepřové filety s houbovou krémovou omáčkou s opečeným bramborem 
Krůtí roláda plněná šunkou a mandlovým špenátem 

Marinovaný losos pečený v listovém župánku a sypaný sezamem 
Dušená baby karotka na bylinkovém másle 

 

SLADKÝ BUFFET 
Čokoládová fontána s ovocnými špízy a miskami čerstvého ovoce 

Variace čerstvého sezonního ovoce 
 

Banketky, chléb, čerstvě pečené kamerky 
 

620,- Kč pro 1 osobu vč. DPH 
 



 

 

möÅxv~Ş Ütâà möÅxv~Ş Ütâà möÅxv~Ş Ütâà möÅxv~Ş Ütâà ätÜ|tÇàt FAätÜ|tÇàt FAätÜ|tÇàt FAätÜ|tÇàt FA    
STUDENÝ BUFFET 

Anglický rostbíf marinovaný na rukolovém salátku 
Kuře v červeném oleji s rokfórovou omáčkou 

Sýrové variace (4 druhy českých a francouzských sýrů) 
Salát „Caesar“ s kuřecím masem 

 

TEPLÝ BUFFET 
Zámecké zvěřinové ragú s domácími bramboráčky 

Kuřecí a vepřové miniřízečky 
Mini špíz s lososa, cukety a cherry rajčat opečeným bramborem 

Grilovaná zelenina s panenským olivovým olejem 
 

SLADKÝ BUFFET 
Salát z čerstvého ovoce  

Zámecké tiramisu 
Banketky, chléb, čerstvě pečené kamerky 

 

750,- Kč pro 1 osobu vč. DPH 
 

möÅxv~Ş Ütâà möÅxv~Ş Ütâà möÅxv~Ş Ütâà möÅxv~Ş Ütâà ätÜ|tÇàt GAätÜ|tÇàt GAätÜ|tÇàt GAätÜ|tÇàt GA    
STUDENÝ BUFFET 

Anglický rostbíf marinovaný na rukolovém salátku 
Kuře v červeném oleji s rokfórovou omáčkou 

Sýrové variace (4 druhy českých a francouzských sýrů) 
Provensálská paštika s brusinkovým coulis 

Marinovaná  mozzarella s rajčaty a bazalkou 
 

TEPLÝ BUFFET 
Hovězí alla Bourgignone  

Vepřové mini řízečky 
Pikantní kuřecí stehýnka marinované v chilli omáčce 

Dušená rýže 
Americký brambor 

Grilovaná zelenina s panenským olivovým olejem 
 

GRILL BAR 
Staročeská krkovice česneková 

Medailónky z jihoamerického rumpsteaku 
Grilovaný kukuřičný klas 

Výběr sterilované zeleniny 
Dijonská hořčice, čerstvě strouhaný křen, ostrá sladká omáčka 

 

SLADKÝ BUFFET 
Čokoládová fontána s ovocnými špízy a miskami čerstvého ovoce 

Panna Cotta s malinovou omáčkou 
Banketky, chléb, čerstvě pečené kamerky 

 
850,- Kč pro 1 osobu vč. DPH 



 
 

 

 

möÅxv~Ş Ütâà möÅxv~Ş Ütâà möÅxv~Ş Ütâà möÅxv~Ş Ütâà ätÜ|tÇàt HAätÜ|tÇàt HAätÜ|tÇàt HAätÜ|tÇàt HA    
 

STUDENÝ BUFFET 
Lososový tatarák podávaný s kapary na křupavém toustíku 

Anglický rostbíf marinovaný na rukolovém salátku 
Kuře v červeném oleji s rokfórovou omáčkou 

Sýrové variace ( 4 druhy českých a francouzských sýrů ) 
Provensálská paštika s brusinkovým coulis 

Kachní galantina plněná mandlovou nádivkou s jatýrky 
Salát „Caesar“ s kuřecím masem 

 
 

TEPLÝ BUFFET 
Filet z candáta připravovaný v páře 

Jelení ragú na červeném víně 
Mini špíz s kuřecích prsou s cuketou a cherry rajčaty 

Bramborový gratin 
Americký brambor 

Glazované zelené fazolky 
 
 

GRILL BAR 
Staročeská krkovice česneková 
Medailónky z hovězí svíčkové 
Grilovaná sezonní zelenina 

 
Pečena uzená šunka na kosti 
Výběr sterilované zeleniny 

Dijonská hořčice, čerstvě strouhaný křen, ostrá sladká omáčka 
 

 

SLADKÝ BUFFET 
Salát z čerstvého ovoce  

Panna Cotta s malinovou omáčkou 
Créme brulleé 

 
 

Banketky, chléb, čerstvě pečené kamerky 
 
 
 

1.050,- Kč pro 1 osobu vč. DPH 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

möÅxv~Ş Ütâà möÅxv~Ş Ütâà möÅxv~Ş Ütâà möÅxv~Ş Ütâà ätÜ|tÇàt IAätÜ|tÇàt IAätÜ|tÇàt IAätÜ|tÇàt IA    
 

STUDENÝ BUFFET 
3 druhy lososa (tatarák, uzený, marinovaný) 

Kuřecí roláda plněná pravými hříbky 
Tatarák z pravé svíčkové podávaný s česnekovými krutóny 

Marinovaná  mozzarella s rajčaty a bazalkou 
Výběr uzenin a marinovaných mas (4 druhy českých a italských uzenin) 

Zvěřinová terina s brusinkovým coulis 
Salát „Caesar“ s kuřecím masem 

 
 

TEPLÝ BUFFET 
Filet z candáta připravovaný v páře 

Telecí ragú  
Mini špíz s kuřecích prsou s cuketou a cherry rajčaty 

Dušená rýže 
Bramborový gratin 

Glazované zelené fazolky 
 
 

GRILL BAR 
Grilovaný steak z lososa 

Kuřecí prso na grilu 
Grilované srnčí medailónky  
Grilovaná sezonní zelenina 

 
Pečena uzená šunka na kosti 
Výběr sterilované zeleniny 

Dijonská hořčice, čerstvě strouhaný křen, ostrá sladká omáčka 
 
 

SLADKÝ BUFFET 
Salát z čerstvého ovoce  

Panna Cotta s malinovou omáčkou 
Créme brulleé 

Zámecké tiramisu 
 

Banketky, chléb, čerstvě pečené kamerky 
 
 

 

1.300,- Kč pro 1 osobu vč. DPH 
 


