
BUFETOVÁ MENU

ŠÉFKUCHAŘŮV BUFET 

750 Kč / osoba

PŘEDKRMY A SALÁTY

Nabídka studených předkrmů z uzenin, mas a sýrů

Vegetariánský předkrm

Čerstvý předkrm z ryby

Sezónní míchané saláty, výběr listových salátů, rajčat, okurek a paprik

s přísadami a 3 druhy dresinků

POLÉVKA DLE DENNÍ NABÍDKY

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY

Pokrm z vepřového nebo hovězího masa

Grilovaná nebo dušená drůbež

Rybí pokrm

Rizoto nebo těstovinový pokrm

Sezónní zelenina – dušená nebo pečená včetně další přílohy 

DEZERTY

3 druhy dezertů včetně jednoho koláče

Krájené ovoce nebo ovocný salát

Výběr sýrů s hroznovým vínem a ořechy

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.



LEHKÝ BUFET GRACIE 

625 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY

Řecký salát se sýrem

Hráškové pyré s pečenou paprikou

Bylinková focaccia s kuřecím masem a bazalkovou majonézou 

Salát z čočky Beluga a zeleniny 

Grilovaná zelenina s jogurtovým coulis

Výběr slaného a pečiva, máslo & margarín

POLÉVKA DLE DENNÍ NABÍDKY

DEZERTY

Vanilkové créme brûlée

Grandior ovocný koláč s drobenkou 

Salát z čerstvého ovoce

LEHKÝ BUFET HARMONIE

695 Kč / osoba

PŘEDKRMY A SALÁTY

Caesar salát se sýrovými krutony 

Salát z mladého špenátu s piniovými semínky a sýrem Feta

Caprese mozzarella s čerstvou bazalkou a extra virgin olejem

Anglický muffin s pražskou šunkou a okurkou 

POLÉVKA

Lehká rajčatová polévka se zakysanou smetanou

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.



HLAVNÍ CHODY

Kuřecí roláda se slaninou a špenátem 

Pečené brambory s tymiánem

Penne all‘ Arrabiata

DEZERTY

Marinovaná hruška se skořicovým krémem

Malinová panna cotta s čokoládou

Strouhaný koláč s ořechy

BUFET EUFORIE

850 Kč / osoba

PŘEDKRMY A SALÁTY

Ricottové nočky se slaninovým chipsem

Marinovaná kuřecí prsa s Fajitas zeleninou

Grilovaná zelenina s balzamikovou redukcí

Krevetový salát s mangem a zázvorem

Quinoa s hovězí bresaolou a kapary

Řecký salát s černými olivami a sýrem Feta

Salátový bar: Výběr zahradních listových salátů, rajčat, okurek a paprik

s přísadami a 3 druhy dresinků

POLÉVKA

Francouzská cibulová polévka s parmazánem  

HLAVNÍ CHODY

Telecí ragú s houbami

Vepřová pečeně s medovo-hořčičnou omáčkou 

Grilovaný filet z candáta s estragonovým velouté

Rigatoni se sušenými rajčaty a sýrem Grana Padano

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.



PŘÍLOHY

Sezónní zelenina

Šťouchané brambory s jarní cibulkou

Basmati rýže s olivovou tapenádou

DEZERTY

Lesní plody s mascarpone

Štafetky s kávovým krémem

Jablečný koláč s drobenkou 

Čerstvé sezónní ovoce

Výběr sýrů s hroznovým vínem a ořechy

BUFET IDEA

850 Kč / osoba

PŘEDKRMY A SALÁTY

Bruschetta s rajčaty a ančovičkami

Pečená cherry rajčata s tuňákovým créme fraiche s bazalkou

Tradiční Caesar salát se slaninou a parmezánem

Salát Waldorf s jablky, pekany a řapíkatým celerem

Sépiové špagety s grilovanou krevetkou

Salátový bar: Výběr zahradních listových salátů, rajčat, okurek a paprik

s přísadami a 3 druhy dresinků

POLÉVKA

Zeleninový krém se zakysanou smetanou

HLAVNÍ CHODY

Hovězí líčka na česneku, rozmarýnu a kořenové zelenině  

Králičí stehno na česneku a tymiánu

Filet z mořského vlka s pórkovo-fenyklovým ragú

Špenátové tortellini se sýrem Ricotta 

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.



PŘÍLOHY

Sezónní zelenina

Divoká rýže s bylinkami

Brambory s petrželkou

DEZERTY

Grandior tiramisu

Čokoládový mousse s višněmi v koňaku

Grandior medový dort s limetkovým krémem

Čerstvé sezónní ovoce

Výběr zmrzliny a sorbetů s kondimenty

Výběr sýrů s hroznovým vínem a ořechy

BUFET HARMONIE

895 Kč / osoba

PŘEDKRMY A SALÁTY

Anglický muffin s grilovanou zeleninou

Tartar z medového melounu s parmskou šunkou 

Gorgonzola s pošírovanou hruškou

Marinovaný Grawlax s koprovou emulzí a limetou 

Salát ze zelených fazolek s brambory, vejci a ančovičkou

Římské listy s pestem ze sušených rajčat, rukolou a kešu

Tortilla s chorizem a ledovým salátem

Výběr listových salátů, rajčat, okurek a paprik

s přísadami a 3 druhy dresinků

POLÉVKA

Hráškový krém se sýrovými krutony 

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.



HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY

Telecí saltimbocca se šalvějí a lehkou omáčkou

Kuřecí prsíčka satay s omáčkou 

Grilovaný filet z lososa na zeleninovém bulguru s granátovým jablkem 

Italské houbové rizoto s parmazánem 

Sezónní zelenina

Pečené brambory na rozmarýnu

Těstoviny s máslem a bylinkami 

DEZERTY

Čokoládová Charlotta s jahodami

Vanilkové profiterolky s karamelovou ganache

Hruškový koláč s drobenkou 

Čerstvé sezónní ovoce

Zmrzlinový bar s kondimenty

Výběr sýrů s hroznovým vínem a ořechy

TRADIČNÍ ČESKÝ BUFET

950 Kč / osoba

PŘEDKRMY A SALÁTY

Rajčatový salát se šalotkou a uzeným pstruhem 

Výběr českých uzenin a šunky

Roastbeef s lanýžovou majonézou 

Bramborový salát s jablky

Výběr zahradních listových salátů, rajčat, okurek a paprik

s přísadami a 3 druhy dresinků

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.



POLÉVKA

Tradiční česká bramboračka s houbami

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY

Pražská šunka od kosti, křen s jablky, okurka

Hovězí pečeně na smetaně s brusinkami

Vepřová panenka s omáčkou z lišek 

Kachní stehýnka sous-vide s pečenými jablky a červeným zelím

Pečený rolovaný pstruh s Julienne zeleninou na másle a bylinkách 

Bylinková rýže

Brambory s petrželkou

Karlovarské knedlíky 

Kroupové rizoto s houbami 

DEZERTY

Tradiční jablečný závin s vanilkovou omáčkou

Čokoládový dort se šlehačkou

Bramborové šišky s mákem 

Lívanečky se zakysanou smetanou 

Ovocný salát

Výběr sýrů s hroznovým vínem a ořechy

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.


