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KONFERENČNÍ SÁLY A SALONKY – NABÍDKA MENU 
 

 

 

Výběr na místě při registraci ze 2 pokrmů 

 

Cenový limit á 220,- Kč 

   

 

1. 

   Pečivo 

   Hovězí vývar s domácími nudlemi a zeleninou 

 

I.  150 g   Kuřecí závitky se špenátem, žampionová rýže 

II.  150 g   Vepřové plátky v pikantní pepřové omáčce,             

smažené bramborové krokety 

   

 

2. 

   Pečivo 

   Jemný žampionový krém 

 

I.  150 g   Smažené kuřecí kari nugetky, vařené brambory s petrželkou 

II.  150 g  Vepřové medailonky na grilu, pivní omáčka s rajčaty, 

    smažené bramborové hranolky 

 

 

3.  

   Pečivo 

   Slepičí vývar s masem a domácími nudlemi 

 

 I.  150 g  Smetanové kuřecí ragú s bazalkou, dušená rýže 

II.   150 g   Smažené filety z mořské štiky, bramborový salát se zeleninou 

    a olivovým olejem 
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Výběr na místě při registraci ze 3 pokrmů 

 

Cenový limit á 230,- Kč 

 

 

 

1.  

   Pečivo  

   Hovězí vývar s těstovinou 

 

I.  150 g   Kuřecí závitky se šunkou a sýrem, dušená rýže 

II.  150 g   Plátky z vepřové kýty v pepřové omáčce, 

                        smažené bramborové krokety  

III.  120 g   Smažené žampiony, vařené brambory s petrželkou, tatarská omáčka 

 

 

2.  

   Pečivo  

   Jemný žampionový krém 

 

 I.  150 g   Kuřecí steak zapečený s listovým špenátem,  

smažené bramborové hranolky 

 II.  150 g   Vepřový řízek Cordon Bleu, vařené brambory s petrželkou 

 III.    Obědový zeleninový salát se šunkou, sýrem a bylinkovým dresingem 

 

 

3.  

   Pečivo  

   Slepičí vývar s masem a domácími nudlemi 

 

 I.  150 g   Nudličky z kuřecího masa s bazalkou, dušená rýže 

II.  150 g   Smažené rybí filé, bramborový salát s majonézou 

III.  150 g   Vepřové medailonky v pivní omáčce s rajčaty,  

smažené bramborové hranolky 

 

   

4. 

   Pečivo  

   Francouzská cibulová polévka se sýrovými krutony 

 

 I.  150 g   Smažené kuřecí filé po bernsku, vařené brambory s petrželkou 

II.  150 g   Vepřové Kung Pao, dušená rýže 

III.    Milánské špagety se šunkou sypané strouhaným sýrem 
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5.    Pečivo 

    Bramborová polévka s plátky žampionů 

 

 I.  150 g   Kuřecí medailonky se slaninou v chilli omáčce, americké brambory 

 II.  150 g   Pečené rybí filé na česneku, vařené brambory s petrželkou 

 III.    Zeleninové rizoto s parmazánem, šopský salát s balkánským sýrem 

 

 

 

 

Výběr na místě při registraci ze 2 pokrmů, s moučníkem 

 

Cenový limit á 250,- Kč 

 

 

1.   Pečivo 

   Francouzská cibulová polévka se sýrovými krutony 

 

 I. 150 g   Kuřecí medailonky ve smetanové omáčce se žampiony, divoká rýže 

II.  150 g   Vepřové plátky zapečené se špenátovými listy a smetanou, 

   smažené bramborové hranolky 

 

   Jablkový závin z listového těsta s rozinkami 

 

 

2.    Pečivo 

   Bramborová polévka s plátky žampionů 

 

 I.  150 g   Smažené kuřecí kari nugety, opečené brambory  

s kysanou smetanou a bylinkami 

II.  150 g   Vepřové nudličky restované na slanině, doplněné chilli omáčkou,  

   dušená rýže 

 

   Domácí perník s citronovou polevou 

 

 

3.    Pečivo  

    Hovězí vývar s játrovou rýží a zeleninou 

 

 I.  150 g   Kuřecí závitky plněné křenem s bazalkovou omáčkou, šafránová rýže 

II.  150 g   Filety z mořské štiky pečené na česneku, opečené brambory  

se slaninou 

 

   Skládané koláče s tvarohovou, makovou a ořechovou náplní 
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4.   Pečivo 

    Domácí zelná polévka se smetanou a klobásou 

 

 I.  150 g   Kuřecí Kung Pao, kari rýže 

 II.  160 g   Smažený květák, vařené brambory s petrželkou, tatarská omáčka 

  

    Ovocný koláč z kynutého těsta sypaný drobenkou 

 

 

Výběr na místě při registraci ze 3 pokrmů, s moučníkem 

 

Cenový limit á 260,- Kč 

 

 

1.   Pečivo 

    Pikantní gulášová polévka 

 

 I.  150 g   Kuřecí řízečky smažené v mandlovém kabátku, šťouchané brambory  

   se smetanou a houbami 

II.  150 g   Vepřové medailonky na grilu se slaninou a žampiony, pažitková rýže 

III.    Gratinovaná brokolice se sýrovou omáčkou s bylinkami,  

vařené brambory s petrželkou 

 

   Vanilkový krém s čerstvým ovocem a šlehačkou 

 

 

2.   Pečivo 

    Zeleninová polévka 

 

 I.  150 g   Kuřecí plátky zapečené s rajčaty a Mozzarelou, americké brambory 

 II. 150 g   Vepřové nudličky restované z čínskou zeleninou, papriková rýže 

 III.    Provensálské těstoviny s olivami a sýrem 

 

   Piškotová bublanina s broskvemi 

 

 

3.   Pečivo 

   Hovězí vývar se smaženým hráškem a zeleninou 

 

 I.  150 g   Pikantní masová směs, opečené brambory s česnekem 

II.  150 g   Filety z lososa ve vinné šafránové omáčce, barevné těstoviny 

III.    Rizoto se zeleninou, žampiony a strouhaným parmazánem 

   

   Salát z čerstvého ovoce s likérem a ořechy 
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4.   Pečivo 

   Brokolicový krém se smetanou a pažitkou 

 

 I.  150 g   Smažené vepřové řízečky plněné šunkou a sýrem,  

              vařené brambory s petrželkou 

 II.  150 g   Kuřecí soté na kari s ananasem, dušená rýže s rozinkami 

 III.    Obědový zeleninový salát se šunkou, balkánským sýrem  

a křenovým dresingem 

   

   Pečené jablko v listovém těstě s vanilkovým krémem 

 

 

 

Nabídka obědů formou teplého bufetu 

Obědy formou bufetu dle následujících návrhů je možné připravit pro skupiny od 30 osob 

 

 

Varianta č. I cenový limit 260,- Kč na osobu 

  Pečivo 

  Slepičí vývar s masem a domácími nudlemi 

  Jemný žampionový krém 

 

150 g  Kostky z vepřové plece na paprice, dušená rýže 

150 g  Smažený kuřecí řízek Cordon Bleu, vařené brambory s petrželkou 

  Gratinované těstoviny se špenátovými listy a sýrovou omáčkou s česnekem 

  

  Zeleninové saláty 

  

  Piškotová bublanina s ovocem  

  Skládané koláče s tvarohovou, makovou a ořechovou náplní 

 

 

Varianta č. II cenový limit 270,- Kč na osobu 

  Pečivo 

  Hovězí vývar s játrovou rýží a zeleninou 

   Bramborová polévka s plátky žampionů 

 

150 g  Kuřecí Chilli con Carne, divoká rýže 

150 g  Pečený vepřový vrabec, dušené hlávkové zelí, bramborové knedlíky 

160 g  Smažený květák, vařené brambory s petrželkou, tatarská omáčka 

  

  Zeleninové saláty 

  

  Jablkový závin z listového těsta s rozinkami  

  Domácí perník s citronovou polevou 
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Varianta č. III cenový limit 280,- Kč na osobu 

 

  Pečivo 

  Francouzská cibulová polévka se sýrovými krutony 

   Domácí zelná polévka s klobásou a smetanou 

 

150 g  Kuřecí závitky se šunkou a sýrem, smažené bramborové hranolky 

150 g  Hovězí guláš se strouhaným křenem, houskové knedlíky 

   Zapečená brokolice se smetanovou omáčkou, vařené brambory s petrželkou 

  

  Zeleninové saláty 

  

  Závin z kynutého těsta s makovou náplní  

  Bavorské vdolečky s marmeládou 

 

Varianta č. IV cenový limit 280,- Kč na osobu 

 

  Pečivo 

  Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi a zeleninou 

   Pikantní gulášová polévka 

 

150 g  Filety z mořské štiky smažené v sýrové strouhance, bramborový salát  

  s olivovým olejem a zeleninou 

150 g  Hovězí závitek Continental, dušená rýže se zeleninou 

150 g  Vepřové medailonky na grilu s omáčkou se zeleným pepřem, 

  smažené bramborové krokety 

  

  Zeleninové saláty 

  

  Vanilkový krém s čerstvým ovocem  

  Švestkový koláč z kynutého těsta sypaný drobenkou 

 

Varianta č. V cenový limit 300,- Kč na osobu 

  Pečivo 

  Česneková polévka s opečeným chlebem 

  Jemná zeleninová polévka s pažitkou 

 

150 g b.k.  Kachna pečená, dušené červené zelí s jablky a vínem, špekové knedlíky 

150 g  Pikantní svratecký guláš, pečené bramboráčky s česnekem 

150 g  Vepřové medailonky á la créme, zeleninová rýže 

 

  Zeleninové saláty 

 

  Kostka Malakov 

  Čokoládová pěna s banánem 
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Varianta č. VI cenový limit 300,- Kč na osobu 

  Pečivo 

  Hovězí vývar se zeleninou a smaženým hráškem 

  Jemný brokolicový krém 

 

150 g  Smažené kuřecí řízečky plněné šunkou, zapečené brambory  

s kysanou smetanou a bylinkami 

150 g  Jelení kostky na červeném víně, smažené bramborové krokety 

  Zeleninové rizoto s houbami sypané strouhaným parmazánem 

 

  Zeleninové saláty 

 

  Moravské koláče plněné tvarohovou náplní sypané drobenkou 

  Salát z čerstvého ovoce s likérem a lískovými oříšky 

 

 

Varianta č. VII cenový limit 300,- Kč na osobu 

  Pečivo 

   Hovězí vývar se zeleninou, masem a domácími nudlemi 

  Milánský krém Gordon s parmazánem 

 

150 g  Dušené filety z lososa ve vinné omáčce se šafránem, pažitková rýže 

150 g  Kuřecí plátky gratinované s listovým špenátem a sýrem,  

opečené brambory se slaninou a cibulí 

150 g  Medailonky z vepřové panenky v chilli omáčce,  

smažené bramborové krokety 

 

  Zeleninové saláty 

  

  Minidezerty 
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Nápojový lístek 
 

 

 

Nealkoholické nápoje studené       40,- Kč 

Pepsi cola      láhev 0,25 l 

Schweppes      láhev 0,25 l  

(Orange, Lemon bitter, Tonik, 7Up) 

 

Minerální vody         40,- Kč 

Minerální voda Mattoni perlivá  láhev 0,33 l   

Toma voda jemně perlivá/neperlivá láhev 0,33 l 

Dobrá voda neperlivá   láhev 0,5 l  

 

Juice           35,- Kč 

(orange, jablko, grapefruit, multivitamín)  0,2 l 

 

 

Nealkoholické nápoje teplé       45,- Kč 

Káva s kapucínkem 7 g 

Čaj s citronem, různé druhy 

 

 

 

Alkoholické nápoje         

Pivo Starobrno Drak, točené   0,3 l    24,- Kč 

Pivo Starobrno Drak, točené   0,5 l    40,- Kč 

 

Víno jakostní odrůdové, bílé, červené  0,2 l    od 52,- Kč 


