Nejhezčí svatba Vašeho života!
Naše návrhy slavnostních svatebních menu:

Menu a 290,- Kč
Šunkový kornout s křenovou šlehačkou, pečivo
Sváteční hovězí polévka s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi
200 Svíčková na smetaně, podávaná s houskovým knedlíkem,
citron, brusinky, šlehačka
Staročeské lívanečky s borůvkami a šlehačkou

Menu a 390,- Kč
Cinzano bianco, citron
Broskev plněná tvarohovým žervé, pečivo
Francouzská cibulová polévka
Přírodní vepřové medailonky, podávané se švábskými špeclemi a kroketami,
přelité sýrovou omáčkou
Zmrzlinová koule obložená ovocem

Menu a 590,- Kč
Bohemia Demi sec 0,1l, jahoda
Silný hovězí vývar se zeleninou a játrovými noky
Filet ze pstruha pečený na bylinkách,pečivo
300 Copánek Přemysla Otakara/krůtí,kuřecí prsa,svíčková/, steakové brambory a dušená rýže,
malý míchaný zeleninový salát
Smažená zmrzlina
Jsme připraveni naslouchat Vašim přáním a plnit je, v případě zájmu, lze po dohodě jednotlivé
pokrmy kombinovat nebo nahrazovat. Připravena je také nabídka nápojů a vín z naší vinotéky.

Menu a 1000,- Kč
Sekt Chateau Radyně - Brut 0,1l
Předkrmové variace Malého pivovaru, pečivo
/vejce plněné lososem a kaviárem,šunkové a sýrové minidezerty/
Královská hovězí polévka se zeleninovými knedlíčky
a kuřecím masem,domácí slaný dalamánek
Plátek lososa pečený na rozmarýnu, podávaný s holandskou omáčkou a obložený brokolicí
Plněná kachna a nadívaná krůtí prsa, podávané s kroketami a s konfitem z lesních plodů
Jablkový závin se zmrzlinou a šlehačkou
Sýrová minidezerty
Metaxa 0,04 l

Naše návrhy odpoledního či večerního svatebního bufé
Svatební bufet malý 210,- Kč / osoba
Chuťovky, minidezerty, plněná vejce, plněná zelenina,šunková mísa, sýrová mísa, pečená
krkovička, minidezerty cukrárenské, ovocná mísa
Svatební bufet větší 330,- Kč / osoba
Chuťovky, minidezerty, plněná vejce, plněná zelenina, plněná broskev, šunkový a sýrový nářez,
šunkové a sýrové trubičky plněné,sýrová roláda, uzená krkovice a pečeně, roastbeef, roláda
z vepřového masa, zeleninové saláty(s tuňákem, se sýrem s olivami, s těstovinou,řecký)
minidezerty cukrárenské, šlehačková roláda, dort Přemysl, čerstvá zelenina, ovocná mísa
Svatební bufet teplý 480,- Kč / osoba
Krůtí steak “Pohádka”,kuřecí soté s ovocem, krůtí hřebínek, vepřové medailonky, plněná
vepřová panenka, vepřové a kuřecí mini řízečky, kapr filet smažený,filet ze pstruha
s mandlemi, rýže, bramboráčky.
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