
RAUT Č. 1 / BUFFET NO. 1 

STUDENÉ BUFFET / COLD BUFFET 

Výběr českých sýrů a uzenin se sušeným ovocem 

A selection of Czech cheeses, cold cuts and dried fruits 

Domácí paštika z kachních jater s brusinkovým coulis 

Homemade pate from duck liver with cranberries coulis 

Pražská šunka s křenem a presovanými jablky 

Prague ham with horseradish and apples  

Farmářský salát s opečenou slaninou a červenou cibulkou, chlebové krutony 

Farmer’s salad with roasted bacon and red onion, bread croutons 

Salát z červené řepy s kozím sýrem a dýňovými semínky 

Beetroot salad with goat cheese and pumpkin seeds 

 

TEPLÉ BUFFET / WARM BUFFET 

Hovězí svíčková s tradiční omáčkou z kořenové zeleniny 

Top rump beef in vegetable cream sauce 

Kuřecí koktejlové řízečky 

Chicken mini schnitzels 

Candát s lanýžovým pórkem 

Zander with leek truffle 

Karlovarské knedlíky 

Czech Carlsbad dumplings 

Vařené brambory maštěné máslem 

Potatoes with butter 

Výběr pečiva od našeho pekaře 

Selection of homemade bread and rolls 

 

DEZERTY / DESSERTS 

Tradiční české lívanečky s borůvkami a zakysanou smetanou 

Traditional Czech pancakes with blueberries and sour team 

Jablečný závin s karamelovou omáčkou 

Apple strudel with caramel sauce 

Rautová nabídka 2019 / Buffet offer 2019 
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RAUT Č. 2 / BUFFET NO. 2 

 

STUDENÉ BUFFET / COLD BUFFET 

Hovězí carpaccio s rukolou, parmazánem, kapary 

Beef carpaccio with arugula, parmesan and capers 

Výběr italských a francouzských sýrů a uzenin 

Selection of French and Italian cheeses and cold cuts 

Špenátový salát s praženými piniemi, segmenty pomeranče a hoblinami sýra pecorino 

Spinach salad with toasted pine nuts, orange segments and grated pecorino cheese 

Řecký salát se sýrem Feta 

Greek salad with Feta cheese  

 

TEPLÉ BUFFET / WARM BUFFET 

Rolované kukuřičné kuře s rozmarýnovou omáčkou 

Chicken roll with rosemary sauce 

Vepřová panenka s  portobello houbami 

Pork tenderloin with portobello mushrooms 

Pečený losos s Beurre blanc omáčkou 

Baked salmon with Beurre blanc sauce 

Italská zeleninová caponata 

Italian vegetable caponata 

Brambory Grenaille 

Grenaille potatoes 

Výběr domácího pečiva 

Selection of homemade bread and rolls  

 

DEZERTY / DESSERTS 

Mini crème brûlée – vanilka, malina, pistácie 

Mini crème brûlée - vanilla, raspberry, pistachio 

Mini chocolate mousse s lesním ovocem 

Mini chocolate mousse with berries 
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RAUT Č. 3 / BUFFET NO. 3 

 

STUDENÉ BUFFET / COLD BUFFET 

Hovězí roastbeef s celerovo – lanýžovou remuládou 

Roastbeef with celery - truffle remoulade 

Šunka San Daniele se žlutým melounem 

San Daniele ham with yellow melon 

Salát s kozím sýrem, rukolou a hruškami 

Salad with goat cheese, arugula and pears 

Salát Caprese s baby mozzarellou 

Caprese salad with baby mozzarella  

 

TEPLÉ BUFFET / WARM BUFFET 

Grilovaný mořský vlk s citrónovou omáčkou 

Grilled sea bass with lemon sauce 

Hovězí po burgundsku 

Boeuf bourguignon 

Kuřecí paličky se sweet chilli omáčkou 

Chicken drumsticks with sweet chilli sauce 

Grilovaná zelenina s bazalkovým pestem a balsamikovou redukcí 

Grilled vegetables with basil pesto and balsamic reduction 

Gratinované brambory 

Potatoes au gratin 

Výběr pečiva od našeho pekaře 

Selection of homemade bread and rolls  

 

DEZERTY / DESSERTS 

Variace mini dezertů 

Selection of mini desserts 

Panna Cotta s omáčkou z lesního ovoce a vanilkou z Madagaskaru 

Panna Cotta with forest fruit sauce and vanilla from Madagascar 
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SPECÍÁLNÍ NABÍDKA K RAUTŮM / SPECIAL BUFFET OFFER 
 
Ústřice    Oysters - 1 ks/pc                    

Šunka s kostí  Ham with bone (od/from 7 kg),        

Šunka IBERICO  IBERICO ham- 7 kg      

Flank steak na grilu  Grilled flank steak - 100 g   

Hovězí tatarák   Beef tartare              

Grilované krevety   Grilled prawns - 100 g     

 

Olivy / oríšky / nachos – 100 g    / Olives / nuts / nachos - 100 g    

Pikantní marinovaná krkovice    / Spicy marinated pork - 100 g    

Výběr francouzských sýru    / Selection of French cheeses - od/from 3 kg       

Zeleninové krudité s jogurtovo bylinkovým   / Vegetable crudités with yoghurt-herb   

a sýrovým dipem            cheese dip       
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