NABÍDKA SKUPINOVÝCH MENU HOTELU VLTAVA
Základní menu á 180,-Kč
A
Hovězí vývar s masem a nudlemi, pečivo
150g Selská vepřová pečeně, podávaná s houskovým, zelí
Ovocný knedlík s tvarohem, máslem a cukrem
B
Jihočeská bramboračka se žampiony, pečivo
150g Smažený vepřový řízek, podávaný s bramborovým salátem, citrón
Palačinka s ovocem a šlehačkou
C
Šunková rolka s křenovou šlehačkou, pečivo
150g Hovězí guláš, podávaný se špekovým knedlíkem
Lívance s cukrem a skořicí
D
Vegetariánský salát s vejcem, pečivo
250g Dušená brokolice se sýrovou omáčkou, podávaná s vařeným bramborem
Tvarohový šlehaný krém s ovocem
ALTERNATIVA HLAVNÍCH JÍDEL /možnost záměny hlavního chodu v menu/
150g Kapr na zelenině, podávaný s petrželovým bramborem
150g Kuřecí směs s pórkem nivou podávaná s rýží

Výběrová menu a 210,-Kč
A
Jemná paštika s brusinkami a mandlemi, pečivo
Výběr z pokrmů:
150g Rybí filé smažené, podávané s domácím bramborovým salátem
nebo
150g Zvěřinový guláš s houbami, podávaný se špekovým knedlíkem
Jablkový závin se šlehačkou
B
Křupavý zeleninový salát, pečivo
Výběr z pokrmů:
200g Grilovaná krkovička, podávaná s pečivem, křenem, hořčicí a feferonkou
nebo
150g Kuřecí plátek s ananasem a sýrem, podávaný s rýží a hranolky
Jihočeská palačinka s povidly

Zvýhodněný nápojový balíček /výběr z nápojů/:
á 35,-CZK /Budvar 12° nebo víno, nealko, káva, čaj/
á 45,- CZK /0,04 Becherovka nebo 0,1 Cinzano, 0,05 Campari, 0,10 sekt/

Platba v EUR je možná, kurzy se přepočítávají na základě platného denního kurzu ČNB.
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Jihočeská menu á 230,-Kč
A
Bramborová polévka, pečivo
250g Jihočeská bašta
/ uzené, vepřové, klobása, zelí, variace knedlíků /
Ovocný knedlík s cukrem a tvarohem
B
Zelná polévka s klobásou, pečivo
200g Krůtí steak s bylinkovým máslem, petrželkové brambory
Jablkový závin se šlehačkou
C
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, pečivo
200g Svíčková na smetaně, podávaná s houskovým knedlíkem, citron, brusinky, šlehačka
Staročeské jablečné palačinky s tvarohem
ALTERNATIVA HLAVNÍCH JÍDEL /možnost záměny hlavního chodu v menu/
250g Jemná zeleninová směs dušená, podávaná s petrželkovým bramborem
250g Pstruh paní mlynářky, podávaný s petrželkovým bramborem
200g Jemná kuřecí směs podávaná s rýží a hranolky
Menu mimořádných příležitostí á 560,-Kč
A
0,1 Cinzano Bianco s cukrovou krustou a citronem
Uzený losos podávaný s medovo-hořčicovou omáčkou, banketka
Královský hovězí vývar s koňakem a jemnou zeleninou, pečivo
300g Trojbarevný copánek na sýrové omáčce s bylinkami, podávané
s bramborovými kroketami a špeclemi, brusinky
/ vepřová panenka, kuřecí a krůtí prsa /
Sýrová roláda plněná šunkovou pěnou a čerstvým ovocem
0,1 šumivé víno „Bohemia brut“
B
0,02 Becherovka
Roastbeefové rolky Waldorf, podávané s opečeným toastem
Cibulová polévka se sýrovým nokem, pečivo
200g Rybí duo (losos a candát s citrónovým pepřem v salátovém lůžku),
podávaný s petrželkovým bramborem, citron
Zmrzlinová „bomba“ bohatě obložená ovocem
0,04 Metaxa

Zvýhodněný nápojový balíček /výběr z nápojů/:
á 35,-CZK /Budvar 12° nebo víno, nealko, káva, čaj/
á 45,- CZK /0,04 Becherovka nebo 0,1 Cinzano, 0,05 Campari, 0,15 sekt/
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NABÍDKA RAUTU, BUFÉ

Bufé pivovarské
Skladba bufé:

Bufé Vltavské
Skladba bufé:

Bufé Jakuba Krčína
Skladba bufé:

-

370,Šunka, debrecínka, salám poličan
Sýr Eidam, sýr uzený
Rajče plněné třenou nivou, sýrová rolka s pažitkovým krémem
Šunková rolka s křenovou šlehačkou
Vepřový řízek smažený, bramborový salát
Guláš Budvar, špekový knedlík
Salát jarní s nivou, salát míchaný
Papriky, rajčata, okurky, drezink
Roláda šlehačková, závin jablkový
Pečivo, káva filtrovaná, čaj

430,- Bramborová polévka
- Sýrová rolka s pažitkovým krémem, šunková rolka s křenovou
- Šlehačkou, rajče plněné třenou nivou
- Šunka na kosti, hořčice, křen, okurka
- Kapří filet na slanině, brambor petrželkový
- Zvěřinové ragú na víně, špekový knedlík, rýže
- Vepřová kýta, houskový knedlík, zelí hlávkové
- Zelný salát s křenem, salát mrkvový s jablky
- Salát okurkový
- Kuřecí řízečky, bramborový salát
- Koláčky, závin jablkový
- Sýr Madeland, Hermelín
- Salám šunkový, Poličan
- Roláda kuřecí – za studena servírovaná
- Jablka, hrušky, banány, víno hroznové
- Pečivo
- Káva filtrovaná, čaj

-

470,Rybí polévka s osmaženou houskou
Filet ze pstruha na mandlích, brambor petrželkový
Kuřecí ragú se zeleninou, dušená rýže
Brokolice se sýrovou omáčkou
Salát rybí ze sleďů, koktejl a la krab, matjes v oleji
Kapr marinovaný
Sýrová a salámová mísa
Obložené vejce s lososem, s kaviárem
Rajčata, paprika, okurky, salát hlávkový, dresink
Koláčky, káva filtrovaná, čaj
Jablka, hrušky, banány, víno hroznové
Pečivo
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Bufé sládka Heideho
580,Skladba bufé:
- Bramborová polévka, silný hovězí vývar se zeleninou
- Roastbeefové rolky Waldorf
- Vejce s kaviárem, špíz sýrovo-ovocný
- Koktejl a la humr, sýr Eidam, Madeland, Hermelín, Niva
- Šunková roláda, sýrová roláda s poličanem
- Teplá šunka na kosti, hořčice, křen, kyselá okurka
- Vepřové medailonky s chřestem, brambor petrželkový
- Krůtí prsa na ananasu, rýže dušená, bramboráčky, rajčata, papriky, okurky, salát hlávkový
- Dresinky
- Okurka plněná bulharským salátem, paprika plněná francouzským salátem
- Ananas, pomeranče, jablka, banány, hroznové víno
- Roláda šlehačková s jahodami
- Káva filtrovaná, čaj
Na základě Vašeho přání lze připravit další varianty pokrmů a bufetu v různých cenových kategoriích.
Bufety připravujeme pro skupiny nad 20 osob
SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČAS MIMO OBĚD A VEČEŘE
Něco k pivu
Základní nabídku lze rozšířit po dohodě, dle přání zákazníka.
200 g Budvarský guláš s křenem, pečivo
150 g Domácí uzené s křenem a hořčicí, pečivo
120 g Párek s křenem a hořčicí, pečivo
120 g Párečky v gulášové šťávě, pečivo
100 g Hermelín smažený, brusinky, tatarská omáčka
200 g Sýrové prkénko

150,-Kč
95,-Kč
75,-Kč
95,-Kč
75,-Kč
95,-Kč

Nabídka snídaní
Možnost podávání snídaní od 8:00 hod. – pouze na základě předchozí objednávky, minimálně tři pracovní dny před akcí.
Pro skupiny nad 20 osob.
Snídaně formou teplého a studeného bufetu
150,- Kč
Salám šunkový, tvrdý salám, Eidamský sýr, uzený sýr, vejce, párečky, hořčice, bramborová polévka, máslo, porcovaný
med a džem, jogurt, corn-flakes, štrůdl, ovoce, pečivo, káva, čaj, mléko, juice, voda

HOTEL VLTAVA****, SYMFONIE POHODY NA BŘEHU LIPENSKÉHO JEZERA
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