
Nabídka menu pro oslavu narozenin 

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



Servírované menu
Potřebujete roznášené více chodové menu?
Zajistíme bezproblémový servis, velmi chutné jídlo
a osvěžující nápoje.
Počet chodů, typ kuchyně a náročnost obsluhy si
můžete vybrat podle vašeho přání.
Raut
Rozmanitost pokrmů, rozdělených do
národnostních kuchyní .

Oslava narozenin
Narozeninová oslava absolutně bez starostí, zajištujeme i dětské
oslavy narozenin. 

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. 



AMOUSE BOUCHE
POLÉVKA

STUDENÝ PŘEKRM

HLAVNÍ CHOD

DEZERT

Karotkový krém s kokosovým mlékem a chilli

Tataráček z uzeného lososa s avokádem a pažitkou a
citronovým creme frasie

Grilovaný hovězí steak sous vide s bramborovo –
celerovým puré, s cukrovými lusky a silnou omáčkou

Creme brüleé s křupavou krustou a čerstvým ovocem

Servírovaný oběd  
ukázkové menu 



Carpacio z červené řepy s kozím sýrem a
karamelizovanými lístkovými oříšky
Hovězí tatarský biftek s topinkami
Parmská šunka s melounem cantaloupe
Kachní rillettes podávaný na opečeném chlebu
Smažené kuřecí a vepřové mini řízečky s česnekovým
dipem
Domácí uzený losos s presovanou okurkou a
koprovým dipem

STUDENÉ MÍSY

Ukázka rautového 
menu pro 1 osobu  

Caesar salát s ančovičkovým dresinkem, křepelčím
vejcem, krutony a hoblinkami parmazánu 
Waldorf salát, řapíkatý celer s jablky a pekanovými
ořechy
Čerstvá krájená zelenina s bylinkovým dipem

SALÁTY



Grilovaná Argentinská hovězí picana podávaná se salsou 
Vepřový bůček sous vide s pepřovou omáčkou
Kuřecí supreme s omáčkou ze sušených rajčat
Pikantní hovězí guláš se smaženou cibulkou
Domácí semolinové papardelle s hříbkovou omáčkou
Restované tygří krevety s máslem a česnekem  a
zázvorem

Grilované malé brambory s máslem a petrželkou
Špekový knedlík
Grilovaná kukuřice s máslem
Grilovaná  zelenina
Koš tmavého a světlého pečiva

PŘÍLOHY

Nabídka hlavních jídel /
Grill



Ananasová raviola plněná kokosovým mousem s bílou
čokoládou a 
Pomerančovou omáčkou se sekanou mátou
Čokoládový dortík s višňovou omáčkou

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

Kává espresso Lavazza
Nabídka čaju 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



Grilované selátko nebo malé prase na grilu na dřevo
podávané se smetanovým křenem, hořčicí a nakládanou
zeleninou
Grilovací show
Barmanská show 

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


