
Nabídka menu firemní školení 
 

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



Celodenní gastronomický servis.
Snídaně zajištěná formou kontinentální
snídaňového rautu.
Coffee break
Drobné občerstvení o krátké pauze, pro doplnění
energie při náročných školeních. 
Rautový oběd
Lehký vyvážený oběd upravení podle charakteru
vašeho školení.
Večerní raut

Školení pro firmy 
Pohoštění pro jednání, školení, konference a kongresy, klientské
dny a další oficiální firemní události. Formou občerstvení může být
coffee break nebo větší i menší raut včetně nealko i alkoholických
nápojů.

Rozmanitost pokrmů, rozdělených do
národnostních kuchyní .
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.



Výběr salámů a šunek :Parmská šunka, pražská šunka, salám
s parmazánem a zeleným pepřem, farmářské klobásky
Čerstvá krájená zelenina
Kolekce světových sýrů: Gouda, Provole, Brie, Uzená
stramozza
Cerealie, Musli,jogurt

Míchaná vejce, Sázené vejce, Opečená slanina, párečky

Sladké pečivo, Pekan, Puding , Jablko, Malina, Skořicový šnek
Kolekce krájeného ovoce: Meloun, Ananas, Hroznové víno,
Jahoda

STUDENÉ POHOŠTĚNÍ

TEPLÉ OBČERSTVENÍ

SLADKÉ POHOŠTĚNÍ A OVOCE

KOŠ S VÝBĚREM SVĚTLÉHO A TMAVÉHO PEČIVA

Snídaně formou rautu
ukázkové menu



Club sendvič s grilovaným kuřecím prsem, vejcem a
opečenou slaninou.
Toustový sendvič s medovou šunkou a sýrem gouda.
Tortila s rajčatovým cous cousem a ruculou.

Kolekce sladkého mini pečiva
Čokoládové brownies
Výběr čerstvého krájeného ovoce

SENDVIČE A BAGETY

SLADKÉ POHOŠTĚNÍ A OVOCE

Coffee break dopolední 
ukázkové menu 



Čerstvá krájená zelenina s bylinkovým dipem
Cizrnový salát s rajčaty a pečenou cibulkou

Thajské červené kuřecí kari s kokosovým mlékem a
zeleninou, servírované s jasmínovou rýží.
Telecí ragů s houbami a šalotkou podávané se
šťouchaným bramborem s jarním cibulkou.
Domácí semolinové papardelle s sherry rajčátky,
rucolou a bazalkovým pestem.

Nepečený chessecake s malinovou omáčkou

SALÁTY

HLAVNÍ CHODY 

DEZERT

Lehký oběd  
ukázkové menu 



Bagel s roastbeefem s hořčičnou majonézou a
stříbrnými cibulkami
Bagetka s pečeným krůtím prsem, ruculou a
tuňákovou omáčkou
Špenátová palačinka s čerstvým sýrem a pažitkou

Domácí ovocná bublanina s omáčkou z lesního ovoce
Kolekce sladkého pečiva
Výběr čerstvého krájeného ovoce

SENDVIČE A BAGETY

SLADKÉ POHOŠTĚNÍ A OVOCE

Coffee break odpolední 
ukázkové menu 



Pomalu pečený roastbeef s hořčičnou majonézou
Smažené kuřecí a vepřové mini řízečky s česnekovým
dipem
Kolekce Italských sýrů se sušeným ovocem a ořechy 
Lilkové závitky s feta sýrem a lístky rucoly s rajčatovým
humusem
Pečené krutí prso tuňákovou omáčkou

Caesar salát s ančovičkovým dresinkem, vejcem,
krutony a hoblinkami parmazánu 
Cous cous salát se zeleninou a pestem ze sušených
rajčat
Salát z Italských fazolí s pečenou cibulí a rajčaty

STUDENÉ MÍSY

SALÁTY

Rautové menu
Ukazkové menu pro 1 osobu 



Grilovaný hovězí roštěná se silnou omáčkou
Grilovaná vepřová krkovice s česnekem a
rozmarýnem
Mini burgers s trhaným masem a chilli majonézou
Pečené kuřecí paličky s podávané s bbq omáčkou
Grilovaná treska s máslovou omáčkou
Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou

Šťouchané brambory s jarní cibulkou
Smetanové cizrnové ragů se šalotkou a houbami
Grilovaná  zelenina
Koš tmavého a světlého pečiva

PŘÍLOHY  

Nabídka hlavních
jídel/grill



Mini dezerty  
Nepečený chessecake s malinami 
Tiramisu
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


