Nabídka studených a teplých pokrmů, grill
servis
Studené pokrmy
Variace uzenin - několik druhů uzenin – salámy, šunky, uzeninové nářezy, zeleninová obloha
Variace sýrů - několik druhů sýrů – mix tvrdých tuzemských a zahraničních sýrů, zeleninová
obloha
Variace paštik - několik druhů paštik – s ořechy, s brusinkami, se zeleným pepřem, kachní,
husí, zvěřinová, se švestkami, aj.
Caprese - Mozzarella s rajčaty, bazalkou a olivovým olejem, balsamicem
Kuřecí a vepřové mini řízečky s citronkem a petrželkou
Pečená kuřecí stehýnka na provensálském koření
Nadívané mozaikové kuřecí a vepřové nářezy
Sýrové plněné roládky – více druhů
Uzeninové (šunkové a salámové) plněné roládky a vějířky – více druhů
Čerstvé zauzené lososové nářezy s limetkovým přelivem
Parmská šunka prokládaná čerstvým žlutým nebo oranžovým melounem s medovou
tapenádou
Roastbeef s barbecue omáčkou
Restované kuřecí medailonky na rozmarýnu
Sekané mini biftečky – kuřecí, vepřové, zvěřinové
Tatarský biftek s topinkami a česnekem
Řezy z uzeného pstruha s citronkem
Zabijačkový podnos – jaternice, jelita, mix tlačenek, aj.
Restované krevety na česneku s citronem
Mix kvalitního domácího sushi (home made) – více druhů (nakládaný zázvor, wasabi pasta,
Nadívaná rajčátka dipem – několik druhů dipu
Nadívané papriky dipem – několik druhů dipu
Plněné slané palačinky – šunkou, sýrem, zeleninou, lososem, masem
Nadívaná vejce dipem – několik druhů dipu
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Nadívané meruňky a broskve sladko krémovým dipem
Banketní mini špízky – caprese, uzeninové, sýrové, lososové, svačinkové, masové, krevetové,
aj.
Kanapky (jednohubky) – více druhů (lososové, s parmskou šunkou, kaviárové, krevetové,
sýrové, uzeninové, chorizo, aj)
Italské špízy z mletého masa s cherry rajčátky
Banketky (rozměr mezi chlebíčkem a jednohubkou) – více druhů
Plněné banketní mini bagetky (cca. 10 cm) – (sýrem, šunkou, parmskou šunkou, chorizem) a
ledovým salátkem a čerstvou zeleninou
Plněné sendviče – více druhů
Obložené chlebíčky – více druhů
Tapas (žabí huby) – více druhů
Banketní krekry – s kozím sýrem, lososem, capresse, sýrové, uzeninové
Banketní chuťovky na párátku – více druhů
Banketní mini hamburgery
Špenátový slaný závin - nářezy
Plněné slané větrníčky – více druhů
Finger food – podávané na finger food mističkách a lžičkách (slané i sladké) – několik druhů
Saláty – zeleninový, těstovinový, šopský, krabí, s krevetami, s parmskou šunkou, ledový salát
s kousky eidamu, rajčatový s cibulkou,
Ovocný salát se zálivkou z bílého jogurtu a medem
Mix čerstvé filetované zeleniny
Mix filetovaného tuzemského a exotického ovoce
Mix čerstvých domácích zákusků a minidezertů
Mix čerstvého domácího sladkého a slaného pečiva (croissanty, koláčky, bagetky, aj.)
Pečivo: bohatý výběr světlého a tmavého pečiva - krájené bagetky, banketky, chléb, celozrnné
bagety, řezanky, kaiserky, vícezrnný chléb

Rozměry obloženého podnosu: 40x30 cm či průměr podnosu 35 cm.
Skladbu jednotlivých podnosů lze libovolně mixovat, po dohodě změnit
sortiment!!!
Dle výběru zákazníka – připravíme prakticky všechny studené pokrmy.
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Teplé pokrmy
Z vepřového masa
Vepřové řízky (až 250g)
Vepřové mini řízečky
Pečená vyuzená vepřová kýta (6 - 15 kg) – umístěna pod nahřívací lampou krájená před
hostem
Vepřová panenka se smetanovo žampionovým či hříbkovým přelivem
Vepřová panenka se smetanovo pepřovým přelivem
Vepřová panenka se smetanovo česnekovým přelivem
Vepřová panenka se smetanovo bylinkovým přelivem
Restovaná vepřová panenka s bylinkami
Restovaná vepřová panenka na pepři
Restovaná vepřová panenka na medu
Restovaná vepřová panenka na cibuli
Restované vepřové medailonky na srbský způsob
Vepřová plněná roláda – s parmskou šunkou, mozzarellou a sušenými rajčaty

Z drůbežího masa
Kuřecí řízky (až 250g)
Kuřecí mini řízečky
Kuřecí směs se zeleninou, žampiony a tomatovým pestem
Konfitovaná kachní stehna
Konfitovaná kachní prsa
Kuřecí a krůtí soté na kari
Zapečená krůtí prsa se sýrem a slaninou
Smetanovo – česnekové krůtí ragú na zeleném pepři
Restované kuřecí medailonky na srbský způsob
Konfitovaná kuřecí stehýnka na restovaných zelených fazolkách a slaninou
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Konfitované kuřecí paličky s kořenovou zeleninou
Kuřecí plněná roláda – s parmskou šunkou, mozzarellou a sušenými rajčaty
Cous Cous (Kuskus) s kuřecím nebo krůtím masem a restovanou zeleninou
Těstoviny penne s kuřecím masem, bazalkovo – tomatovým pestem, olivami, sypané
parmazánem

Z hovězího masa
Jemný hovězí guláš s čerstvou cibulkou
Pikantní hovězí guláš s čerstvou cibulkou
Svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem, s brusinkami, citronem a šlehačkou
Zadělávané kapustičky se smetanovo peřovou omáčkou a restovanou parmskou šunkou
Italské špízy z mletého masa a cherry rajčátky

Ze zvěřiny
Zvěřinový guláš (dančí, srnčí, jelení, kančí)

Ryby
Losos pečený na másle s citronovo – koprovou tapenádou
Pečený candát na bílém víně a bazalkovým pestem
Pečený candát se středomořskou zeleninou

Vegetariánské
Těstoviny se sušenými rajčaty, bazalkou, pistáciovými oříšky, sypané parmazánem
Zadělávané kapustičky se smetanovo peřovou omáčkou
Cous Cous (Kuskus) s restovanou zeleninou
Grilovaná zelenina
Brokolice se sýrovou pepřovou omáčkou
Kapustové karbanátky
Smažená cuketa a lilek
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Po dohodě prakticky připravíme všechna jídla na přání, která jsou vhodná
k realizaci cateringového servisu.

Přílohy
šťouchané brambory s restovanou cibulkou, slaninou, s petrželovou natí
pečené brambory se slaninou a česnekem
bramborové puré
vařené petrželkové brambory
bramborové a houskové knedlíky
bramborový salát
dušená rýže s kukuřičkou, hráškem, šunkou a se slaninou
těstoviny
kuskus
špecle

Polévky – gulášová, tomatová, krémová květáková, čočková, bramborová, hovězí, kuřecí a
zeleninový vývar

Zálivky a dipy – s brusinkami a hořčicí, s olivami, s chilli, jogurtový s citronem, jogurtový
s bylinkami, z kysané smetany a pažitkou, rokfórový, pikantní rajčatový, rajčatový se sýrem,
zbojnický, křenový, pepřový

Lze také připravit vegetariánský i zcela bezlepkový raut!!

Grilování a barbecue
Nejen u Vás na zahradě připravíme Garden grill party či opékání selátka,
kýt, kuřat, krůt, apod…
Grilujeme – ryby, steaky (kuřecí, krůtí, vepřové, hovězí), kuřecí stehýnka +
křidýlka, několik druhů klobás, několik druhů sýrů, kukuřice, nadívané
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žampiony, zeleninu, aj. Vše grilujeme na grilu na dřevo, dřevěném uhlí či
po dohodě na grilu plynovém.
Zajistíme kompletní drink servis - alko, nealko nápoje.
Přivezeme všechno potřebné nádobí, nábytek, party stany, aj.
Grilované pokrmy
Grilované sele
Grilovaná vepřová kýta
Grilovaná kuřata
Grilované krůty
Vepřové, kuřecí, hovězí steaky
Několik druhů klobás
Kuřecí stehýnka a křidýlka
Grilované ryby (sladkovodní, mořské)
Klobásková špejle se zeleninou
Kuřecí a vepřové špízy
Italské špízy z mletého masa s cherry rajčátky
Zeleninové špízy
Grilovaná filetovaná zelenina
Grilovaná kukuřice
Nadívané žampiony
Grilované sýry – několik druhů
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