
Servírovaná 
konferenční 
menu



Menu I

Menu II

Menu III

Menu IV

Menu V

Menu VI

Menu VII

*min. 12 osob

Brokolicový krém s krutóny

Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše přelitá přepuštěným 
máslem, sterilovaná okurka / 200 g

Filírované kuřecí prsíčko na středomořské zelenině,
opékané zámecké brambůrky s čerstvým rozmarýnem / 200 g

Domácí meruňkový koláč s drobenkou

Hovězí vývar s masem, nudlemi a zeleninou

Vepřový steak na grilu s pečeným žampiónem portobello 
a pepřovou omáčkou, smažené steakové hranolky / 200 g

Hráškový krém se slaninovým chipsem 

Medailonky z vepřové panenky podávané s teplou zeleninou, 
mačkané brambory s máslem a pažitkou / 200 g

Kuřecí vývar s masem, baby karotkou a brokolicí

Pečené kachní stehno, bramborový knedlík, dušené červené zelí / 250 g

Bramborová polévka s hříbky 

Svíčková na smetaně s brusinkami, karlovarský knedlík / 150 g

Cibulová polévka se sýrovými krutony

Kuřecí prsíčko špikované zeleným chřestem 
s omáčkou z čerstvých lišek, dušená divoká rýže / 200 g

 160,– Kč
  os.

 180,– Kč
  os.

 240,– Kč
  os.

 270,– Kč
  os.

 260,– Kč
  os.

 260,– Kč
  os.

 275,– Kč
  os.

Dvouchodová menu*
A



Menu I

Menu II

Menu III

Menu IV

Menu V

Krémová česnečka s krutóny

Vepřový smažený řízek z kotlety, myslivecké brambory / 200 g

Domácí lívance s borůvkami

Krém z listového špenátu dekorovaný nočky z kuřecího masa
a linkou francouzské smetany

Pečené kuřecí prsíčko špikované sušenými rajčaty 
a koriandrovou omáčkou, bramborové pyré / 200 g

Ovocný dort

Kuřecí vývar s masem, zeleninou a nudlemi

Filírovaná kachní prsa pečená na medu, červené zelí s brusinkami, 
bramborové placky / 150 g

Tažený jablečný závin s vlašskými ořechy a vanilkovou zmrzlinou

Polévka Minestrone

Pečené filátko z lososa na mořské soli, tartar z masitých rajčat, 
restované brambůrky s vůní tymiánu / 150 g

Sachr dort se šlehačkou

Salát Caprese 

Pečená pražma královská na přepuštěném másle 
s bylinkovým pestem, pažitkové brambory / 300 g

Cheesecake

*min. 12 osob

 270,– Kč
  os.

 350,– Kč
  os.

 400,– Kč
  os.

 420,– Kč
  os.

 450,– Kč
  os.

Tříchodová menu*
B


