
 

 

MENU 
pro firemní akce  

(minimální počet 10 osob pro výběr jednoho menu ) 
cena 200,-Kč 

 
Menu č.1 

 
Šunkový kornout s křenovou pěnou 

Cibulová krémová 
Babiččina domácí sekaná, bramborová kaše, kyselý okurek 

Domácí perník s pusinkou šlehačky 
 

Menu č. 2 
 

Okurkové Tzatziky 
Frankfurtská polévka 

Pečené kuřecí stehno jako husa na černém pivu a kmínu, valašské zelí, bramborový 
knedlík 

Zmrzlinový pohár s lesními plody 
 

Menu č. 3 
 

Okurka plněná třenou Nivou 
Hrachová polévka s uzeninou 

Italské tagliatelle s kuřecími kousky v jemné estragonové smetaně se žampiony 
Ovocný koláč s pusinkou šlehačky 

 
 

Menu č. 4 
 

Rajče plněné sýrovým salátem 
Čočková s párkem 

Plněné bramborové knedlíky uzeným masem lité osmaženou cibulkou,  
kysané moravské zelí 

Domácí bábovka 
 



 

 

Menu č. 5 
 

Sýrová roláda s ovocem 
Pórková polévka 

Pravý český řízný guláš sypaný červenou cibulí a křenem, houskový knedlík 
Zmrzlinový pohár 

 
 

Menu č. 6 
 

Paprika plněná rybí pěnou 
Sýrový krém se smaženým hráškem 

Kuře na paprice zjemněné smetanou, houskový knedlík 
Medovec s pusinkou šlehačky 

 

MENU 
pro firemní akce  

(minimální počet 10 osob) 
cena 300,-Kč 

 
Menu č. 7 

 
Rajče plněné kuřecím salátem 

Jemný zeleninový krém s krutony 
Vepřové výpečky, kysané domácí zelí, houskový knedlík 

Domácí pudinková bábovka 
Káva (čaj), cukr, mléko 

 
Menu č. 8 

 
Domácí lahůdková slanina, křen, hořčice 

Kuřecí medajlonky v sýrové omáčce 
Žampionový krém 

Brokolice zapečená se sýrem 
Horká hruška s vanilkovou zmrzlinou 

Káva (čaj), cukr, mléko 



 

 

Menu č. 9 
 

Koktejl z tresčích jater 
Nakládaný hermelín s česnekem a bylinkami 

Vařený chřest s vejcem a šlehačkou 
Česneková krémová 

Steak z vepřové krkovičky na zeleném pepři se sázeným vejcem, opékané brambory 
Domácí koláč s drobenkou 

Káva (čaj), cukr, mléko,  
 

Menu č. 10 
 

Kuřecí koktail, toast 
Vepřový roastbeef, pečivo 

Hovězí vývar 
Pstruh na grilu, vařený brambor 
Makovec s pusinkou šlehačky 

Káva (čaj), cukr, mléko 
 

Menu č. 11 
 

Marinované žampiony 
Okurka plněná s nivovou pěnou 

Kuřecí vývar 
Kuřecí řízek s odlehčeným domácím bramborovým salátem 

Paprikový salát tří barev 
Ovocný koláč s drobenkou 

Káva (čaj), cukr, mléko 
 

Menu č. 12 
 

Gratinované brambory s brokolicí a smetanou 
Květáková polévka 

Grilovaný losos s holandskou omáčkou, vařený brambor 
Sýrová variace s čerstvým hroznovým vínem 

Makovec s pusinkou šlehačky 
Káva (čaj), cukr, mléko 


