
Nabídka firemního eventu
   

Uděláme z vaší akce událost,
na kterou budete s chutí vzpomínat



Firemní event 
Od rodinné oslavy po firemní galavečeři. Postaráme se o všechny
vaše smysly. Aby hosty z akce doprovázela skvělá nálada a dojem,
který jen tak nevyprchá.

Skladba menu je rozdělená do kategorii, které vám
můžeme upravit podle přání.
Doplňujeme kuchařskými live show s programem.
Nápoje
Nápojový bar s nealkoholickými nápoji i
alkoholickými nápoji.
Coctailový bar s míchanými drinky
Podle náročnosti akce se o vás starají show
barmani.

Zajištění komplexních cateringových služeb pro
váš firemní event.
Finger food/kanapky
Drobné občerstvení, které roznášíme při příjezdu
než začne akce
Kombinujeme s welcome drinkem a nápojovým
barem.
Raut
Rozmanitost pokrmů, rozdělených do
národnostních kuchyní .



Pomalu pečený hovězí roastbeef s hořčičným dipem a
stříbrnou cibulkou
Jemná drůbeží paštika s meruňkovou omáčkou  s
praženými pistáciemi 
Cizrnový humus s červenou řepou s likovým závitkem
s feta sýrem
Marinovaný siven s miso pěnou a jablky
Fagolosa s parmskou šunkou

Finger food/kanapky  
ukázkové menu



Pečená vepřová panenka s brusinkovým dipem
Pomalu pečený roastbeef s hořčičnou majonézou 
Kolekce francouzských sýrů se sušeným ovocem a
ořechy 
Caprese, rajčata s mozzarellou s bazalkovým pestem 
Kuřecí satay s arašídovou omáčkou
Smažené kuřecí mini řízečky s chilli omáčkou

Lehký bramborový salát s pórkem a hrubozrnnou
hořčicí
Řecký salát s feta sýrem, olivami a presovanou cibulkou
Lístky rucoly s cherry rajčátky a krémovým balsamicem
fruti di bosco

STUDENÉ MÍSY

SALÁTY

Rautové menu
Ukazkové menu pro 1 osobu 



Telecí ragů s kořenovou zeleninou
Grilovaný hovězí flap steak  s tymiánovým demi
glacem
Vepřová panenka sous vide s pepřovou omáčkou
Kuřecí stehenní steak s omáčkou z pečených rajčat
Grilovaný mořský vlk s tymiánem a sepiovou omáčkou

Pečené malé brambory grenaile s rozmarýnem
Celerové puré
Karlovarský knedlík 
Grilovaná  zelenina
Koš tmavého a světlého pečiva

PŘÍLOHY  

Nabídka hlavních
jídel/grill



Kokos chia puding s mangem
Jogurtová panacota s jahodovou omáčkou
Creme brulle s křupavou krustičkou

Mini dezerty



Domácí bezinková limonáda s citronem
Domácí malinová limonáda s mátou a limetkou
Voda San Benedetto perlivá, neperlivá 
Coca cola + Zero
Birell + Pomelo grep

Káva espresso Lavazza
Nabídka čajů Kusmi Tea

Prosecco Amadio extra brut oblast Asolo  

Pivo Pilsner Urqvell točené 

Russolo Pinot Grigio

Susumanielo Masca Del Taco

NEALKO NÁPOJE

TEPLÉ NÁPOJE

WELCOME DRINK

PIVO

BÍLÉ VÍNO

ČERVENÉ VÍNO

*Nápoje budou vyúčtovány dle aktuální spotřeby

Nabídka nápojů
ukázka



Aperol Spritz
Maceovananý gin z ibišku fivetree tonic
Mojito
Mimosa z pomerančového fresh juice
Caipirina
Cuba Libre
Ron colins
Old fashioned

*Nápoje budou vyúčtovány dle aktuální spotřeby

Bar s míchanými nápoji
a cocktaily
nabídku můžeme dle Vašeho přání
ukázkové menu



Grilovací show s kurzy vaření.
Barmanská show se školou drinku s možností umíchat jsi
vlastní cocktail.
Degustace doprovázená profesionály v daném oboru:
Víno, Pivo, Rumy, Whisky, Pálenky, Doutníky 
Grilované selátko nebo malé prase na grilu na dřevo
podávané se smetanovým křenem, hořčicí a nakládanou
zeleninou.

Doprovodný program



Raut, který vás
chytne za
srdce. Za oči,
nos i ústa.



K vašim službám

Honza Řepa

majitel a kuchař

Roman Zejkal

šefkuchař

Michal Jelínek

manager a logistika


