NABÍDKA SVATEBNÍHO MENU
1. Předkrm: 80g Marinovaný roastbeef s křenovou pěnou
Polévka: Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi
Hlavní chod: 150g Svíčková na smetaně, jemný žemlový knedlík, brusinkový terčík

135 Kč
45 Kč
155 Kč

2. Překrm: 80g Marinované tygří krevety se zázvorem s vůní česneku
Polévka: Drůbeží vývar se cherry a sýrovými chipsy
Hlavní chod: 300g Marinovaná svíčková po anglicku na lůžku listového špenátu,
žampionovo-pepřový přeliv; pečený brambor ve slupce, česnekový dip

235 Kč
45 Kč
470 Kč

3. Předkrm: 80 g Carpaccio z hovězí svíčkové marinované v citronovém pepři, parmezán 175Kč
Polévka: Jemný žampionový krém s máslovými krutóny
55 Kč
Hlavní chod: 200g Grilovaný filet z lososa s citronovou cuketou; petrželové pařížské brambůrky
(smetanové brambory s parmezánem)
335 Kč

4. Předkrm: Variace listových salátů s kozím sýrem a parmskou šunkou, medový meloun 155 Kč
Polévka: Hráškový krém s krutónky a kysanou smetanou
55 Kč
Hlavní chod: 150g Grilovaný candát s rozmarýnem a sušenými rajčaty, šťouchaný brambor s listovým
špenátem
280 Kč

5. Předkrm: 100g Tatar z norského lososa na lůžku listových salátů
195 Kč
Polévka: Dýňová polévka s jemnou smetanou a restovanou slaninou
55 Kč
Hlavní chod: 250g Grilovaný flanksteak, cibulovo-hříbkový přeliv, pečený brambor ve slupce
s česnekovým dipem
340 Kč

6. Předkrm: 100g Domácí paštika s husími jatýrky s brusinkovou redukcí
95 Kč
Polévka: Smetanová cibulačka s anglickou slaninou
45 Kč
Hlavní chod: 200g Grilovaná vepřová panenka s glazurovanou baby karotkou, jemný šťouchaný
brambor
280 Kč

7. Předkrm: 100g Marinovaný losos na listovém salátu s hořčicovo-koprovou omáčkou a cherry
rajčátky
195 Kč
Polévka: Hovězí vývar s domácími nudlemi a zeleninovým mikádem
45 Kč
Hlavní chod: 200g Špalíčky z vepřové panenky balené v anglické slanině, smetanové žampiony,
steakové hranolky
280 Kč

8. Předkrm: 100g Variace listových salátů s čerstvou zeleninou a filírovaným kuřecím masem přelité
balsamicovou redukcí
175 Kč
Polévka: Slepičí vývar s játrovou zavářkou
45 Kč
Hlavní chod: 200g Kuřecí prsíčko plněné parmskou šunkou a listovým špenátem, gratinované
brambory
265 Kč

9. Předkrm: 100g Vepřová šunka od kosti plněná křenovou pěnou přelitá
okurkovou redukcí
Polévka: Zeleninový vývar se sýrovými krutóny
Hlavní chod: 200g Grilovaná vepřová panenka s brusinkovým přelivem, zámecké
bylinkové brambor
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125 Kč
45 Kč
280 Kč

