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Přípitek  
0,10 l Sklenka sektu 50 por  
 
Pohoštění k přípitku 
30g Canapés s eidamem a hrozny (1,7) 20 ks 
30g  Canapés s hermelínem a olivami (1,7) 20 ks  
30g  Canapés se šunkovou pěnou (1,7) 20 ks 
30g  Canapés s pěnou z modrého sýra (1,7) 20 ks 
 
Finger-food 
15g Pečené sušené švestky s mandlí a tyrolským špekem (8,12) 20 ks 
15g Niva pralinka s bylinkami a ořechy (1,7,8) 20 ks 
30g Sýrová roláda s olivami (7,8) 20 ks 
30g Kornoutek z parmské šunky s medovým melounem 20 ks 
 
Studené předkrmy 
40g Paštika s drůbežími játry, zeleným pepřem a brusinkami (1,7)  20 ks 
40g Plátky kuřecí galantiny s šunkovou fáší (7) 20 ks 
 
Teplý předkrm  
100g Filet ze pstruha pečený na másle 20 por 
 podávaný s petrželovými brambory a holandskou omáčkou (3,4,7) 
 
Hlavní jídla  
100g Hovězí závitek se šípkovou omáčkou  20 por 
 podávaný s karlovarskými knedlíky (1,7) 
50g Řízečky z vepřového masa smažené v trojobalu 20 por 
 podávané s přílohou nakládané zeleniny (okurky, cibulky a feferony) a pečivem (1,3,7) 
 
Specialita šéfkuchaře  
100g Konfitovaná kachní prsa 20 por 
 podávaná s jemným bramborovým knedlíkem a hlávkovým dušeným zelím (1) 
 

RAUTOVÉ MENU pro 50 osob, cena 490,- Kč /osoba 
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Saláty  
50g Trhané listové saláty (ledový salát, rukola, polníček,…) 20 por 
80g Zeleninové crudité (čerstvá krájená zelenina mrkev, rajčata, okurky, paprika) 20 por 
50g Caprese salát (mozzarella s rajčaty a bazalkou) (7) 20 por 
 
Dezerty   
                                                                 
25g Afro roláda (1,3,5,6,7,8) 20 ks             
 (kakaový korpus plněný pařížskou šlehačkou obsypaný kokosem s dekorací) 
40g Šlehačková kakaová roláda (5,6,7,8) 20 ks 
               (lehký kakaový korpus plněný – šlehačková náplň s dekorací, bezlepkový dezert/                                                                                
30g Krémový dezert „Mousse“ s příchutí lesní směs a čoko-arabika (5,6,7,8) 30 ks 
20g  MANGO dezert s čokoládovou krajkou (5,6,7,8) 30 ks 
 
Teplé nápoje   
Káva                                                                                                
K přípravě této „zdravé“ kávy používáme výběrovou zrnkovou kávu od firmy Sonnentor. Tato BIO kávová 
směs 100% Arabica, nakoupená přímo od pěstitelů – filozofií fair-trade, má díky šetrnému a světlému 
pražení jemnou chuť s oříškovým aroma. Země původu z 80% produkce Nikaragua. 

   
9g Espresso, cappuccino 50 por 
 
Čaj 
Nabízíme výběrové čaje od firmy Sonnentor: 

- bylinný čaj v BIO kvalitě (ostružina, pampeliška, smrkové jehličí a prvosenka jarní) 
- ovocný čaj BIO (jahody, šípek a ibišek) 
- černý čaj ASSAM (silný černý čaj BIO, oblast Assam hathikuli, Indie) 
- zelený čaj BI LUO CHUN BIO (osvěžující zelený čaj, země původu: Čína) 

 
Nealkoholické nápoje  
1,0 l Voda s citrusy a bylinkami – džbány průběžné doplňování  
0,20 l Ovocné džusy 50 por 
 
Vína  
Odrůdová jakostní vína z vinařské oblasti: Morava, vinařská podoblast: Mikulovská 

 
0,10 l Bílá a červená jakostní vína 120 por  
 
V ceně je zahrnuto: 
zajištění jídel a nápojů dle nabídky včetně kompletního zajištění servisu a pedagogického dozoru 
v prostoru školy po dobu 3 hodin. V případě, že není raut realizován v prostoru budovy školy 
(forma CATERING), budou k ceně rautu doúčtovány ostatní náklady spojené s realizací akce 
podle konkrétních požadavků zákazníka.  
 
Nabízíme Vám vzorové rautové menu pro 50 osob. V případě jiného počtu osob či dětských porcí 
Vám rádi nabídku zpracujeme individuálně.  
Rautové menu je možné upravit dle čerstvosti surovin podle sezónní nabídky. 
 
U akcí konaných déle než za 3 měsíce od data objednávky si vyhrazujeme změnu ceny. 
 
Nabídka platí od 1.5.2017.  


