Svatební menu pro Vaši inspiraci

Svatební menu 1 á 425 CZK (A=1,3,7,8,9,10,11)
Bohemia sekt | nebo jiný přípitek dle výběru
Šunka od kosti s křenovou pěnou
Dvojitý hovězí vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou Juliene
Tradiční svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem a brusinkovým terčem
Svatební menu 2 á 425 CZK (A=1,3,7,8,9,10,11)
Bohemia sekt | nebo jiný přípitek dle výběru
Sýrová variace s bylinkami a vinnými hrozny
Silný kuřecí vývar s masem, zeleninou Juliene a nudlemi
Pečené kachní stehýnko, červené a bílé zelí, bramborový a karlovarský knedlík
Svatební menu 3 á 450 CZK (A=1,3,7,8,9,10,11)
Bohemia sekt | nebo jiný přípitek dle výběru
Domácí zvěřinová paštika s brusinkami a ořechy
Dvojitý hovězí vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou Juliene
Grilovaná vepřová panenka s fazolkami na slanině a selskými šťouchanými brambory
Svatební menu 4 á 450 CZK (A=1,3,7,8,9,10,11)
Bohemia sekt | nebo jiný přípitek dle výběru
Domácí terinka z kachních jatýrek, s konfitovanou cibulkou
Dvojitý hovězí vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou Juliene
Kýta z divočáka, se šípkovou omáčkou, s domácím karlovarským knedlíkem
Svatební menu 5 á 450 CZK (A=1,3,7,8,9,10,11)
Bohemia sekt | nebo jiný přípitek dle výběru
Domácí zvěřinová paštika s brusinkami a jablečným chutney
Dvojitý hovězí vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou Juliene
Tradiční svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem a brusinkovým terčem
Svatební menu 6 á 495 CZK (A=1,3,4,7,8,9,10,11)
Bohemia sekt | nebo jiný přípitek dle výběru
Plátky uzeného lososa s medovohořčicovou remuládou
Kuřecí vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou Juliene
Grilovaná vepřová panenka s fazolkami na slanině a gratinovanými smetanovými brambory
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Svatební menu 7 á 495 CZK (A=1,3,7,8,9,10,11)
Bohemia sekt | nebo jiný přípitek dle výběru
Variace sýrové rolády a kozího sýra na salátovém hnízdě
Dvojitý hovězí vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou Juliene
Konfitovaná hovězí líčka v kořenové zelenině na červeném víně,
s bramborovým pyré a pečenou podzimní zeleninou
Svatební menu 8 á 495 CZK (A=1,3,7,8,9,10,11)
Bohemia sekt | nebo jiný přípitek dle výběru
Parmská šunka s medovým melounem
Kuřecí vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou Juliene
Grilovaná vepřová panenka s fazolkami na slanině a selskými šťouchanými brambory
Svatební menu 9 á 550 CZK (A=1,3,7,8,9,10,11)
Bohemia sekt | nebo jiný přípitek dle výběru
Čerstvě pečený hovězí roastbeef s kapary majonézou a bylinkami
Dvojitý hovězí vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou Juliene
Konfitovaná hovězí líčka v kořenové zelenině na červeném víně, s bramborovým pyré
a pečenou podzimní zeleninou
Svatební menu 10 á 550 CZK (A=1,3,4,7,8,9,10,11,12)
Bohemia sekt | nebo jiný přípitek dle výběru
Tataráček z čerstvého lososa s koprem, koriandrem a limetkou
Kuřecí vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou Juliene
Kýta z divočáka, se šípkovou omáčkou, s domácím karlovarským knedlíkem

Návrhy menu prosím berte jako inspiraci, není problém jej sestavit dle Vašich
požadavků a představ.
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Teplý buffet A v ceně 450 CZK/osoba

(A=1,3,4,7,8,9,10,11)

Bohemia sekt | nebo jiný přípitek dle výběru
50g welcome fingerfoods
Výběr českých sýrů s tradičními doplňky
polévka
Dvojitý hovězí vývar s játrovou rýží a zeleninou Juliene
100g salátový bar
Řecký salát s olivami a sýrem
200g hlavní chod
Řízečky z vepřového masa s domácím bramborovým salátkem a citronem
Gnocchi s listovým špenátem, kousky kuřecích prsíček a smetanou
Pečivo
Výběr pečiva
Teplý buffet B v ceně 450 CZK/osoba (A=1,3,7,8,9,10,11)
Bohemia sekt | nebo jiný přípitek dle výběru
50g welcome fingerfoods
Sýrová roláda s tradičními doplňky
polévka
Silný kuřecí vývar s domácími nudlemi, masem a zeleninou
100g salátový bar
Domácí salát Coleslaw
Mozzarella s rajčaty a bazalkou
200g hlavní chod
Tradiční svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem a brusinkami
Steak z kuřecího stehna na tymiánu se zeleninou na másle, gratinované brambory
Pečivo
Výběr pečiva
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Teplý buffet C v ceně 490 CZK/osoba (A=1,3,4,7,8,9,10,11)
Bohemia sekt | nebo jiný přípitek dle výběru
50g welcome fingerfoods
Jemná zvěřinová paštika s omáčkou ze švestek a červeného vína
polévka
Dvojitý hovězí vývar s játrovou rýží a zeleninou Juliene
100g salátový bar
Řecký salát s olivami a sýrem
Těstovinový salát s jogurtem, zeleninou, kukuřicí a ořechy
200g hlavní chod
Řízečky z kuřecích stehýnek s domácím bramborovým salátem a citromen
Kančí kýta na červeném víně, domácí karlovarský knedlík
Pečivo
Výběr pečiva
Teplý buffet D v ceně 490 CZK/osoba (A=1,3,7,8,9,10,11)
Bohemia sekt | nebo jiný přípitek dle výběru
50g welcome fingerfoods
Sýrová roláda s tradičními doplňky
polévka
Silný kuřecí vývar s domácími nudlemi, masem a zeleninou
100g salátový bar
Domácí salát Coleslaw
Řecký salát s olivami a sýrem
200g hlavní chod
Tradiční svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem a brusinkami
Závitky z kuřecích prsíček, se slaninou a houbami, s italským
parmazánovým rizotem
Pečivo
Výběr pečiva
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Teplý buffet F v ceně 550 CZK/osoba (A=1,3,7,8,9,10,11)
Bohemia sekt | nebo jiný přípitek dle výběru
50g welcome fingerfoods
Kuřecí rolka se šunkou, sýrem a olivami
polévka
Jemný hráškový krém s opečenými krutonky
100g salátový bar
Čerstvá zelenina, dipy
Těstovinový salát se sušenými rajčaty
200g hlavní chod
Grilovaný losos, gratinované brambory, citron
Hovězí líčka po Burgundsku s celerovo-bramborovým pyré
Pečivo
Výběr pečiva
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Večerní teplý buffet s grilováním "A" á 450 CZK (A=1,3,4,7,8,9,10,11)
Studené pokrmy 100g osoba
50g Výběr českých uzenin
50g Variace českých a moravských sýrů s tradičními doplňky
Salátový bar 100g osoba
50g Mix čerstvé zeleniny, extra dipy
50g Těstovinový salát s jogurtem, zeleninou a kukuřicí
Grilovaná masa 200g osoba
50g Grilované paličky v pikantní medové krustě
50g Klobásy různých druhů a ostrosti
50g Grilovaný steak z kuřecího stehýnka
50g Grilovaná vepřová krkovice
Grilovaná zelenina 100g osoba
Grilovaná středomořská zelenina
Příloha 100g osoba
Opečené brambory
Omáčky
Hořčice, kečup, křen, barbecue a bylinkový omáčka, kyselé okurky, feferonky, cibulky
Pečivo
Mix pečiva
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Večerní teplý buffet s grilováním "B" á 460 CZK (A=1,3,4,7,8,9,10,11)
Studené pokrmy 100g osoba
Variace českých a moravských sýrů s tradičními doplňky
Salátový bar 100g osoba
50g Domácí salát Coleslaw
50g Mix čerstvé zeleniny, extra dipy
Grilovaná masa 200g osoba
100g Grilovaný steak z kuřecího stehýnka
100g Grilovaná vepřová krkovice
Grilovaná zelenina 100g osoba
Grilovaná středomořská zelenina
Příloha 100g osoba
Opečené brambory
Omáčky
Hořčice, kečup, křen, barbecue a bylinkový omáčka, kyselé okurky, feferonky, cibulky
Pečivo
Mix pečiva
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Večerní teplý buffet s grilováním "C" á 500 CZK (A=1,3,4,7,8,9,10,11)
Roastbeef 50g osoba
Anglický roastbeef z mladého býčka s bylinkovou remuládou
Salátový bar 100g osoba
50g Těstovinový salát se sušenými rajčaty
50g Řecký salát s olivami a sýrem
Grilovaná masa 200g osoba
75g Grilovaný steak z kuřecího stehýnka
75g Grilovaná vepřová krkovice
50g Grilované klobásky různých druhů a ostrosti
Grilovaná zelenina 100g osoba
75g Grilovaná středomořská zelenina
25g Grilované žampiony
Přílohy 100g osoba
Opečené brambory
Ovoe 100g osoba
Mix čerstvého ovoce
Omáčky
Hořčice, kečup, křen, barbecue a bylinkový omáčka, kyselé okurky, feferonky, cibulky
Pečivo
Mix pečiva
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Večerní teplý buffet s grilováním "D" á 540 CZK (A=1,3,4,7,8,9,10,11)
Studené pokrmy 100g osoba
Variace českých a moravských sýrů s tradičními doplňky
Salátový bar 100g osoba
50g Selekce trhaných salátů a čerstvé zeleniny + dipy
50g Domácí salát Coleslaw
Teplé pokrmy 100g osoba
Kuřecí a vepřové miniřízečky, citron
Grilovaná masa 200g osoba
100g Grilovaná vepřová krkovice
100g Grilovaný steak z kuřecího stehýnka
Grilovaná zelenina 100g osoba
Grilovaná středomořská zelenina
Přílohy 100g osoba
Opečené brambory
Omáčky
Hořčice, kečup, křen, barbecue a bylinkový omáčka, kyselé okurky, feferonky, cibulky
Pečivo
Mix pečiva
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Večerní teplý buffet s grilováním "E" á 595 CZK (A=1,3,4,7,8,9,10,11)
Studené pokrmy 150g osoba
100g Mozarella s rajčaty a bazalkou
50g Výběr českých uzenin a klobás
Salátový bar 100g osoba
50g Míchaný salát z čerstvé zeleniny, extra dipy, extra balkánský sýr
50g Domácí salát Coleslaw
Teplé pokrmy 100g osoba
Kuřecí a vepřové řízečky, citron
Grilované pokrmy 200g osoba
100g Grilované paličky v pikantní medové krustě
100g Grilovaná vepřová krkovice
Grilovaná zelenina 100g osoba
Grilovaná středomořská zelenina
Příloha 100g osoba
Opečené brambory
Omáčky
Hořčice, kečup, křen, barbecue a bylinkový omáčka, kyselé okurky, feferonky, cibulky
Pečivo
Mix pečiva
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Večerní teplý buffet s grilováním "F" á 630 CZK (A=1,3,4,7,8,9,10,11)
Studené pokrmy 100g osoba
50g Variace českých a moravských sýrů s tradičními doplňky
50g Výběr českých klobás na tmavém chlebu
Salátový bar 100g osoba
50g Domácí salát Coleslaw
50g Šopský salát
Roastbeef 50g osoba
Anglický roastbeef z mladého býčka s bylinkovou remuládou
Teplé pokrmy 100g osoba
Kuřecí a vepřové miniřízečky, citron
Grilovaná masa 200g osoba
100g Grilované paličky v pikantní medové krustě
100g Grilovaná vepřová krkovice
Přílohy 100g osoba
Opečené brambory
Ovoce 100g osoba
Mix čerstvého ovoce
Omáčky
Hořčice, kečup, křen, barbecue a bylinkový omáčka, kyselé okurky, feferonky, cibulky
Pečivo
Mix pečiva
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Večerní teplý buffet s grilováním "G" á 675 CZK (A=1,3,4,7,8,9,10,11)
Studené pokrmy 100g osoba
50g Závin z listového těsta se šunkou, sýrem a zeleninou
50g Závin z listového těsta s provensálskou zeleninou
Salátový bar 100g osoba
50g Mix čerstvé zeleniny, extra dipy
50g Těstovinový salát s ořechy, jogurtem a zeleninou
Grilovaná masa 200g osoba
50g Steak z lososa, citron
75g Grilovaný steak z kuřecího stehýnka
75g Grilovaná vepřová krkovice
Grilovaný sýr 25g osoba
Grilovaný sýr
Grilovaná zelenina 100g osoba
50g Grilovaná středomořská zelenina
50g Grilovaná kukuřice
Přílohy 100g osoba
Opečené brambory
Dezert 100g osoba
Čokoládová fontána s čerstvým ovocem
Omáčky
Hořčice, kečup, křen, barbecue a bylinkový omáčka, kyselé okurky, feferonky, cibulky
Pečivo
Mix pečiva
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Večerní teplý buffet s grilováním "H" á 655 CZK (A=1,3,4,7,8,9,10,11)
Studené pokrmy 150g osoba
Variace českých a moravských sýrů s tradičními doplňky
Salátový bar 100g osoba
50g Domácí salát Coleslaw
50g Řecký salát s olivami a sýrem
Klasický tatarák 40g osoba
Klasický tatarák z hovězího masa s topinkami s česnekem
Grilované pokrmy 200g osoba
100g Grilovaný steak z kuřecího stehýnka
100g Grilovaná vepřová krkovice
Grilovaná zelenina 100g osoba
Grilovaná středomořská zelenina
Přílohy 100g osoba
Opečené brambory
Dezert 100g osoba
Čokoládová fontána s čerstvým ovocem
Omáčky
Hořčice, kečup, křen, barbecue a bylinkový omáčka, kyselé okurky, feferonky, cibulky
Pečivo
Mix pečiva
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Večerní teplý buffet s grilováním "I" á 700 CZK (A=1,3,4,7,8,9,10,11)
Studené české speciality 100g osoba
50g Domácí utopenci
50g Variace naložených českých a moravských sýrů
Studené pokrmy 100g osoba
Mix českých sýrů s tradičními doplňky
Salátový bar 100g osoba
Šopský salát
Teplé pokrmy 100g osoba
Řízečky kuřecí a vepřové, citron
Grilovaná masa 150g osoba
50g Grilované paličky v pikantní medové krustě
50g Grilované klobásky různých druhů a ostrosti
100g Grilovaná vepřová krkovice
Grilovaná zelenina 100g osoba
Grilovaná středomořská zelenina
Přílohy 100g osoba
Opečené brambory
Omáčky
Hořčice, kečup, křen, barbecue a bylinkový omáčka, kyselé okurky, feferonky, cibulky
Pečivo
Mix pečiva
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Večerní teplý buffet s grilováním "M" á 670 CZK (A=1,3,4,7,8,9,10,11)
Studené pokrmy 100g osoba
50g Mozzarella s rajčaty a bazalkou
50g Variace českých a moravských sýrů s tradičními doplňky
Salátový bar 100g osoba
50g Selekce čerstvých trhaných salátů, extra dipy
50g Těstovinový salát se sušenými rajčaty
Teplé pokrmy 100g osoba
Kuřecí a vepřové miniřízečky, citron
Grilovaná masa 200g osoba
100g Grilované pikantní kuřecí paličky
100g Grilovaná vepřová krkovice
Grilovaný sýr 25g osoba
Grilovaný sýr
Grilovaná zelenina 100g osoba
Grilovaná středomořská zelenina
Přílohy 100g osoba
Opečené brambory
Dezert 100g osoba
Čokoládová fontána s čerstvým ovocem
Omáčky
Hořčice, kečup, křen, barbecue a bylinkový omáčka, kyselé okurky, feferonky, cibulky
Pečivo
Mix pečiva
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Maso na gril / rožeň (A= podle zvolené úpravy, specifikace při výběru)
Sele naložené, 1 kg					
350 CZK
Vepřová kýta s kostí naložená, 1 kg			
350 CZK
Krůta naložená, 1 kg					
pečivo
hořčice, křen, kečup, tatarka, BBQ omáčka, kyselé okurky, kozí rohy
Teplá šunka (A= podle zvolené varianty, specifikace při výběru)
Uzená teplá kýta s kostí, 1 kg
350 CZK
pečivo
hořčice, křen, kečup, tatarka, BBQ omáčka, kyselé okurky, kozí rohy
Slané dobrůtky na stoly 50g á 65 CZK8 (A=1,3,7,8,9,10,11)
Tyčinky z lístkového těsta se sýrem, sezamem, kmínem, mákem
Slaní šneci z listového těsta s uzeninou, sýrem, zeleninou…
Pražené mandle
Černé a zelené olivy
Pozdní občerstvení (A= podle zvolené varianty, specifikace při výběru)
Klasický tatarák z hovězího masa s topinkami na sádle s česnekem
Hovězí nebo kančí guláš s cibulkou, peči vo
Mix nakládaných sýrů, domácí utopenci, pečivo
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Povinná informace o obsahu alergenů obsažených v pokrmech vlastní výroby
Alergeny uvedené v Příloze II Nařízení 1169/2011:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

obiloviny obsahující lepek
korýši a výrobky z nich
vejce a výrobky z nich
ryby a výrobky z nich
jádra podzemnice olejné /arašídy/ a výrobky z nich
sójové boby a výrobky z nich
mléko a výrobky z něj
skořápkové plody: mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy,
pistácie, makadamie a výrobky z nich
celer a výrobky z něj
hořčice a výrobky z ní
sezamová semena a výrobky z nich
oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg
vlčí bob a výrobky z něj
měkkýši a výrobky z nich

Smluvní ceny platné od 1.10.2021
Ceny jsou uvedeny včetně DPH
Resort Green Valley, Chotýšany 26
provozuje: Resort Green Valley s.r.o.
Na Petřinách 208/36. 162 00 Praha 6
IČ: 24287121, DIČ: CZ24287121
zapsaná u MS v Praze - odd. C, vl. 193167

