
 

 

Uvítací občerstvení 8.00 – 9.00 hod.: 
 

Polévka nebo plněná Ciabatta – 1ks/osoba: 

Zelňačka s klobásou, houbami a brambory, chléb 

Žampionový krém se syrovými krutony 
 

Ciabatta s grilovaným kuřecím masem, lehkým salátem a Caesar dresinkem 

Sýrová ciabatta s krůtí šunkou, špenátem a sušenými rajčaty 
 

Sladké pečivo a ovoce – 1ks/osoba + ovoce: 

Tlačené koláče s variací náplni - povidla, tvaroh, mák 

Mramorová bábovka s čokoládovou polevou, Kobliha s pudingovou náplní 
 

Variace krájeného čerstvého ovoce - jablka, hrušky, citrusové plody, ananas, aj. 
 

Dopolední coffee break 9.50 – 10.30 hod. - 2ks/osoba + ovoce: 
 

Chlebíčky, sladké pečivo, ovoce: 

se sýrovou pěnou, italským salámem Toreso a cherry rajčátkem 

s bramborovým salátem, šunkou, sýrem a zeleninou 

s pažitkovou pomazánkou, vajíčkem a zeleninou 
 

Čokoládový donut, Jablečný závin s ořechy a rozinkami 
 

Variace krájeného čerstvého ovoce - jablka, hrušky, citrusové plody, ananas, aj. 
 

Polední menu 11.45 – 13.10 hod. - výběr z pokrmů: 
 

Pečená vepřová krkovice s pepřovou omáčkou 

Krůtí prsní steak s restovanými žampiony 
 

Opečené brambory "GRENAILLE" na másle s cibulkou a petrželkou 

Šťouchané brambory s cibulkou a slaninou 

Vařené brambory na másle s petrželkou 
 

Zeleninové "Ratatouille" - Cuketa, Lilek, Rajče, Paprika, v rajčatové omáčce s tymiánem a rozmarýnem 

Restovaná zelenina na másle - kukuřice, hrášek, baby karotka, kapustičky 
 

Vegetariánská varianta: 

Tortellini se smetanovou omáčkou a restovanými plátky hub 
 

Zeleninové saláty: 

Lehký rukolový salát s cherry rajčátky, kapari a parmazánem 

Zelný salát "COLESLAW" 

Řecký salát "Choriatiki " s olivami šalotkou a sýrem feta 
 

Dezert: 

Vanilková Panna Cotta s lesním ovocem a mátou 

Tiramissu 



 

 

 

Odpolední coffee break 14.00 – 14.40 hod. - 2ks/osoba + ovoce: 
 

Bagetky : 

s uherákem, na sardelové pěně s okurkou a ančovičkou 

s variací sýru (Ementaler, Hermelín, Gouda) a zeleninou 

s kuřecími nugety, barbecue dresinkem a zeleninou 
 

Sladké pečivo : 

Sváteční Smékalovy koláče s variací náplní a drobenkou 

Tvarohový / Makový závin 
 

Ovoce: 

Variace krájeného čerstvého ovoce - jablka, hrušky, citrusové plody, ananas, aj. 
 

 

Nápojový balíček: 
 

Nealkoholické nápoje: 

Bezinková limonáda, Malinová limonáda, Limetková limonáda s mátou 

Perlivá a neperlivá voda s citronem, pomeranči a limetkami 
 

Teplé nápoje: 

ESPRESSO, LUNGO, CAPUCCINO 

Čaje řady TEEKANNE - ovocný, černý, zelený (výběr 8 druhu) 

 

 

 

 

Nápoje, které je možné si na baru zakoupit: 
 

Točené pivo Gambrinus 10°C                                     0,3l – 25 Kč;                           0,5l – 35 Kč; 
 

Birell 0,5L PLECH, výběr 4 druhy (světlý, limetka, malina, zázvor)                         0,5l – 35 Kč; 
 

Juice RELAX 0,25L PET, výběr 4 druhy (jablko, pomeranč, multivit., jahoda)      0,25l – 35Kč; 
 

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite 0,5L PET,                                               0,5l – 35Kč; 
 

Ledový čaj Broskev, Citron 0,5L PET                                                                        0,5l – 40 Kč; 

 

 

 


