
 

 

 

 

 

Nabídka Coffee break 

 

Název Coffee break Basic 

Nápoje Neomezená konzumace zrnkové kávy, čaje 

různých druhů, 1 kus minerální vody na osobu. 

Občerstvení - 

Cena 90,-/osoba 

 

Název Coffee break Basic + 

Nápoje Neomezená konzumace zrnkové kávy, čaje 

různých druhů, 1 kus minerální vody na osobu. 

Občerstvení 1 kus slaného výrobku nebo 1 kus sladkého 

dezertu ke kávě. 

Cena 125,-/osoba 

 

 

Název Coffee break Standard  

Nápoje Neomezená konzumace zrnkové kávy, čaje 

různých druhů, 1 kus minerální vody na osobu. 

Občerstvení 1 kus slaného výrobku a 1 kus sladkého dezertu ke 

kávě. 

Cena 145,-/osoba 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Název Francouzský coffee break 

Nápoje Neomezená konzumace zrnkové kávy, čaje 

různých druhů, 1 kus minerální vody na osobu. 

Občerstvení 1 kus slaného quiche dle francouzské receptury a 

1 kus sladkého máslového croissantu. 

Cena 185,-Kč/osoba 

 

Název Italský coffee break 

Nápoje Neomezená konzumace zrnkové kávy, čaje 

různých druhů, 1 kus minerální vody na osobu. 

Občerstvení 2 kusy domácích mini pizz a 1 kus panna cotty dle 

aktuální nabídky. 

Cena 185,-Kč/osoba 

 

Název Latino - americký coffee break 

Nápoje Neomezená konzumace zrnkové kávy, čaje 

různých druhů, 1 kus minerální vody na osobu. 

Občerstvení 2 kusy tortilly různých druhů masa a 2 kousky 

profiterolek. 

Cena 185,-Kč/osoba 

 

Název Ovocná mísa  

Občerstvení Výběr z několika druhů čerstvého ovoce. 

Cena 30,-Kč/osoba 

 (Ovocná mísa lze objednat v případě objednávky pro 10 a 

více osob) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Název Zeleninová mísa  

Občerstvení Výběr z  několika druhů čerstvé zeleniny s variací 

čerstvých dipů. 

Cena 30,-Kč/osoba 

 (Zeleninová mísa lze objednat v případě objednávky pro 10 

a více osob) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňte si svůj Coffee break dle Vašeho přání 

Občerstvení Nápoje  
Chlebíček………………………………………………..30,- Juice 

0,2………………..………………………...............20,- 
Dezert…………………………………………………….30,- Nealkoholický nápoj, různé 

druhy………..……………………………………….40,- 

Mix pražených oříšků (1 osoba 

50g)…….………………………………………………….30,- 
Šumivé víno sekt 

0,2……………....……………………………………..50,- 

2 ks mini pizza (1 osoba)…………………………50,- Domácí limonáda s čerstvým ovocem 2l 

(cca 10 osob)…………………………………….190,- 

1 ks tortilla různé druhy masa………………..50,- Výběr z moravských vín 0,7l 

láhev...…………………………………………..….250,- 



 

 

 

 

 

 

Obědové menu 

 

Menu Basic 

Výběr ze tří hlavních chodů z toho jedno velký zeleninový salát, polévka, 

výběr pečiva a 1ks nealkoholického nápoje na osobu. 

 

180,-/osoba 

 

Menu Standard 

Výběr ze dvou hlavních chodů, plus jeden vegetariánský chod, polévka, 

samoobslužný salátový bar s dresinky, výběr pečiva a 1ks 

nealkoholického nápoje na osobu. 

 

235,-/osoba 

 

Menu Comfort 

Výběr ze třech hlavních chodů z toho jedno vegetariánské, polévka, 

samoobslužný salátový bar s dresinky, výběr pečiva, variace domácích 

dezertů a 1ks nealkoholického či alkoholického nápoje na osobu (pivo, 

víno, nealko). 

 

285,-/osoba 

 

 



 

 

 

 

 

Nabídka Rautů  

Raut menu Basic 
 

Variance uzenin a šunek s nakládanými cibulkami 

Variance z jihočeských sýrů s hroznovým vínem a 

ořechy 

Kuřecí roláda plněná mletým masem 

Trhaný listový salát s  balsamicovým dresinkem 

Salát z kuskusu s grilovanou zeleninou 

       *** 

Pikantní staročeský guláš s hovězím masem 

Mix vepřových a kuřecích mini řízečků  

Kuřecí paličky ve sladkokyselé omáčce s chilli 

*** 

Pečené brambory ve slupce  

Staročeský chléb, výběr pečiva 

*** 

Čokoládový mousse zdobený višněmi a šlehanou 

smetanou 

Salát z čerstvého ovoce 

 

 Cena 480,-/osoba 
 



 

 

 

 

 

          Raut menu Standard 
 

 

Variance uzenin a šunky s nakládanými cibulkami 

Variance z jihočeských sýrů s hroznovým vínem a ořechy 

Paštika s brusinkovou omáčkou zdobená tymiánem 

Salát Caprese 

Řecký salát z čerstvé zeleniny s olivami 

Trhaný listový salát s hořčičným dresinkem 

         *** 

Mix vepřových a kuřecích mini řízečků 

Pečená kuřecí stehýnka v kabátu anglické slaniny 

Pečený filet z máslové ryby v citronové omáčce 

*** 

Pečené brambory ve slupce s výběrem dipů 

Staročeský chléb, výběr pečiva 

*** 

Panna cotta s jahodovo - malinovým přelivem a šlehanou smetanou 

Citronový cheescake 

 

Cena 580,-/osoba 
 

 

 



 

 

 

 

 

Raut menu Comfort   
 

Variance uzenin a šunky s nakládanými cibulkami 

Variance z jihočeských sýrů s hroznovým vínem a ořechy 

Uzený norský losos na citronu s koprovou omáčkou  

Tataráček z hovězího masa s toastem 

Salát Caprese  

Zeleninové crudité s dipem 

           *** 

Mix vepřových a kuřecích mini řízečků  

Grilovaný norský losos s citronovou omáčkou  

Grilovaná vepřová krkovička na česneku a rozmarýnu 

Kuřecí Tandoori  

*** 

Pečené brambory ve slupce  

Jasmínová rýže 

Staročeský chléb, výběr pečiva 

*** 

Výběr minidezertů z domácí výroby 

Domácí jablečný závin  

Čerstvé ovoce 

 

 

   Cena 680,-/osoba 
 


