
RAUTOVÁ NABÍDKA
Studený bufet

Hovězí roastbeef s křenovým žervé

Mini hamburgery s hovězím masem, rajčaty, cibulovou marmeládou a čedarem

Mini hamburger plněný trhaným vepřovým, coleslaw salát

Hovězí tatarský biftek se smaženými topinkami a česnekem

Smažené kuřecí a vepřové řízečky s kyselou okurkou a citronem

Kuřecí terinka se sušenými rajčaty a olivami

Vepřová panenka pečená v listovém těstě s anglickou slaninou a houbovým pestem

Parmská šunka se žlutým melounem a cherry rajčátky

Výběr uzenin s kyselými doplňky

Výběr sýrů s ořechy a s hroznovým vínem

Marinovaná červená řepa se šlehaným kozím sýrem a ořechy v medu

Paštika (zvěřinová, vepřová nebo drůbeží) s ovocným chutney

Uzená kachní prsíčka, macerované višně

Variace kanapek (různé druhy)

Tataráček z lososa s kapary a koprem

Marinovaný losos „Gravlax“ s růžovým pepřem

Marinované kalamáry v bylinkovém pestu

Krevety s wasabi a nakládaným zázvorem

Přejeme Vám dobrou chuť.

www.nasklepich.cz



Grilování

(v letní sezoně grilujeme na terase a v zimní sezoně podáváme z naší kuchyně;
možnost servírovat i na teplý bufet)

Variace ryb a mořských plodů dle výběru (okoun, losos, krevety, sumeček, kalamáry)

Variace masa dle výběru (krkovice, kotleta, hovězí steak, klobásky, kuřecí, krůtí)

Vepřová kýta na rožni

Grilovaná zelenina

Marinovaný hermelín v alobalu

Bylinkové brambory

Teplý bufet
Zvěřinové ragú v šípkové omáčce s kořenovou zeleninou

Hovězí guláš s křenem a červenou cibulkou

Kuřecí prsíčka s houbovým ragú

Thajské kuřecí kari se zeleninou a basmati rýží

Vepřová líčka na černém pivu 

Vepřová panenka v anglické slanině s omáčkou ze zeleného pepře

Kuřecí roláda na zelenině ratatouille

Pečený losos marinovaný v bylinkách

Trhané vepřové maso s uzenou marinádou

Vepřová žebírka v BBQ marinádě

Pečená zelenina

Pečené brambory

Šťouchané brambory

Bramborová kaše

Houskové knedlíky

Přejeme Vám dobrou chuť.
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Zeleninový bufet

Řecký salát s feta sýrem

Caprese s mozzarellou a rajčaty

Studený okurkový salát s česnekem 

a koprem

Čočkový salát s fenyklem a zeleninou

Salát z červené řepy s jablky a ořechy

Krájená zelenina s variací dipů

Dezerty

Panna cotta s ovocem

Domácí jablečný závin

Tiramisu

Čokoládové pěna

Čokoládové brownies

Krájená ovocná mísa

Mini zákusky 

(Štafetka, Indiánek, Věneček, Větrník, Laskonka,
Pařížská tyčka, Jahodové řezy s bílou čokoládou,

Kokosky, Plněné kornoutky se šlehačkou)

Přejeme Vám dobrou chuť.

www.nasklepich.cz


