
NABÍDKA cateringu
MÍSTO KONÁNÍ:    

DATUM:               

ČAS ZAČÁTKU:       VŠE MÁ BÝT PŘIPRAVNO NA:

POČET HOSTŮ:                                                  Z TOHO DĚTÍ: 

POŽADUJETE ZÁVOZ?

POŽADUJETE PŘÍPRAVU RAUTU?

POŽADUJETE OBSLUHU?           KOLIK OSOB?

POŽADUJETE INVENTÁŘ?  

SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: 

   



Vyberte si z naší rautové nabídky občerstvení. Gramáže a množství už nechejte 
na nás. Vše nadimenzujeme tak, aby bylo jídla dostatek a hlavně nepochybělo. 

Cenu za osobu Vám vypočítáme následně.

FINGER FOOD (min.20ks)                      jednotka          volba 
Guacamole s uzeným lososem            ks
Guacamole s trhaným kuřecím masem          ks
BRUSCHETTY (min.20ks) 
Bruschetta s franc. majonézou, nakládaným okurkem, 
pečenou cibulkou a rostbífem            ks
Bruschetta s bylinkovou ricottou, rajčaty, rukolou, uzený losos       ks
Bruschetta capresse             ks
Bruschetta s  trhaným vepřovým masem a Coleslaw        ks
Bruschetta s tartarem z lososa            ks
Minitortilla s ricottou, suš. rajčaty, rukolou,  uzený losos        ks
Minitortilla s ricottou, rukolou a parmskou šunkou         ks
Hovězí miniburger s karamelizovanou cibulí, čedar, salátek        ks
KANAPKY (min.20ks) 
Kananpka nivová s vlašskými ořechy a hroznovím vínem       ks
Kanapka se škvarkovou pěnou a pažitkou          ks
Kanapka se šunkovo-sýrovou pěnou           ks
LISTOVÉ TĚSTO (min.1kg) 
Mix tyčinek a šneků             kg
OBLOŽENÉ MÍSY (min.1kg) 
Tradiční české uzeniny             kg
Škvarková pomazánka             kg
Škvarky (min 0,5kg)             kg
Tradiční česká zabijačka s doplňky           kg
Tradiční české a slovenské sýry            kg
Tenké plátky rostbífu s francouzskou majonézou         kg
Smažené miniřízečky (kuřecí, vepřové)          kg
Smažené kuřecí stripsy se sweet-chilli dresinkem         kg
Tatarský biftek s topinkami a česnekem          kg
Tartar z uzeného lososa s bylinkovými bagetkami         kg
Tvarůžkový tatarák s topinkami a česnekem          kg
Carpaccio z hovězí svíčkové s parmazánem          kg
Carpaccio z červené řepy s kozím sýrem, bylinkami a oříšky       kg
SALÁTY (min.1kg) 
Míchaný zeleninový salát            kg
Caesar salát s parmazánem a krutony          kg
Baby mozzarella s rajčátky, bazalk. pestem a olivami        kg
Rukola s parm. šunkou, kozím sýrem, žampiony,olivy        kg
Míchaný zeleninový salát s kuřecím masem, dresinkem  
a balkánským sýrem             kg
Těstovinový salát s grilovanou zeleninou a kuřecím masem        kg
Coleslaw               kg

RAUTOVÁ NABÍDKA



GRILL (min.10p.) (gramáž veškerého masa na 1 porci je 100g v syrovém stavu)                 jednotka      volba   
Kuřecí prsa         100 g
Kuřecí stehenní řízek       100 g
Kuřecí špalíčky        100 g
Krůtí prsa         100 g
Vepřová panenka        100 g
Vepřová krkovice        100 g
Vepřová kotleta        100 g
Hovězí svíčková        100 g
Hovězí pupek        100 g
Losos filet         100 g
Candát filet         100 g
Kuřecí ražniči se zeleninou      100 g
PŘÍLOHY (min.10p.)               
Grilovaná zelenina       150 g
Restované fazolky se slaninou a cibulí    150 g
Pečené brambory        150 g
Selské brambory se slaninou a cibulí     150 g
Bramborový salát        150 g
SPECIALITY  
Pečená vepřová kýta na kosti s doplňky cca 10 kg                   ks
Anglický rostbíf cca 2kg                        kg
Husarská roláda s nádivkou  cca 3kg                      kg
Veprová žebírka v BBQ omáčce cca 6kg                     kg
Grilovaná vepřová kolena s doplňky cca 1,8kg                    kg
Kuřecí roláda se špenátem, masovou nádivkou cca 2kg                  kg
Čokoládová fontána s ovocem                      kg
KOTLÍK & WOK (min. 20p.) 
Bramborová s hříbky         porce
Gulášová          porce
Hovězí vývar         porce
Slepičí vývar          porce
Valašská kyselice         porce
Hovězí guláš s cibulí        porce
Zvěřinový guláš s cibulí        porce
Vepřový guláš s cibulí        porce
ČESKÁ KLASIKA (min.20p.) 
Hovězí svíčková na smetaně s brusinkami, šlehačkou, karlovarskými  
knedlíky         porce
Kachní konfit, červené zelí a restované bramborové šišky  porce
Vepřové výpečky se zelím a bramborovými knedlíky    porce
Španělský ptáček s jasmín. rýží, okurkovo-rajčatový salátek  porce
DEZERTY (min.20p.) 
Vlčnovské koláčky mix                      ks
Čokoládový dort                       ks
Cheesecake                         ks
Jablkový štrůdl                         ks
Medovník                          ks

Cenu za osobu Vám vyčíslíme následně.
CENA RAUTU:                   /OSOBA        



Jakmile budete mít tento nabídkový formulář vyplněn, nezapomeňte ho uložit jako PDF a zaslat nám ho nazpět. 

DěkujemeVám za důvěru a budeme se těšit!

Cenu spočítáme a doplníme následně:

Dobrým zvykem bývá zaplatit zálohu ve výši 50% z kalkulované částky.
Zálohy přijímáme hotově anebo kreditní kartou v naší restauraci. 

Nejpozději však dne:

Objednávatel akce: 

Tel. č.:        Email:

Kontaktní osoba na místě:    

Tel. č.:        Email:

KOLIK  Vás TO BUDE STÁT?

Vaše KONTAKTNÍ ÚDAJE
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