
BUFETOVÁ MENU

ŠÉFKUCHAŘŮV BUFET 

740 Kč / osoba

PŘEDKRMY A SALÁTY

Tři druhy míchaných zeleninových salátů

Dva druhy studených předkrmů

Variace listových salátů a čerstvé zeleniny s výběrem dresinků 

POLÉVKA DLE DENNÍ NABÍDKY

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY

Pokrm z vepřového nebo hovězího masa

Grilovaná nebo dušená drůbež

Rybí pokrm

Rizoto nebo těstovinový pokrm

Sezónní zelenina – dušená nebo pečená včetně další přílohy 

DEZERTY

Pět druhů dezertů 

Čerstvé ovoce

Káva/čaj

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.



STUDENÝ BUFET

600 Kč / osoba

Variace listových salátů a čerstvé zeleniny s dresinky  

Moutabal a humus s pita chlebem

Čekankový salát s ořechy a dýňovým olejem

Mozzarella s cherry tomaty a balsamikovou redukcí

Pošírovaný losos s koprovou omáčkou

Tramezzini s šunkou od kosti, křenovým dipem a nakládanou okurkou

Foccacia s grilovanou zeleninou a sýrem pecorino

Výběr z mini dezertů, krémů a koláčků

Čerstvé ovoce

LEHKÝ BUFET

675 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY A SALÁTY

Variace listových salátů a čerstvé zeleniny s výběrem dresinků 

Rajčata s mozzarellou a bazalkovým pestem

Caesar salát se sýrovými krutóny a slaninou

V bylinkách marinovaný lilek a cukety s olivovým olejem s aceto balsamicem

Masové kuličky s pikantní rajčatovou omáčkou

Salát ze skleněných nudlí s kuřetem Tandoori

Výběr z nakládané zeleniny

HLAVNÍ CHODY

Smažené vepřové řízečky se šťouchaným bramborem

Penne s tomatovou omáčkou a mozzarellou

DEZERTY

Výběr z mini dezertů, krémů a koláčků

Čerstvé ovoce

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.



VEGETARIÁNSKÝ BUFET

840 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY A SALÁTY

Variace listových salátů a čerstvé zeleniny s výběrem dresinků 

Crudité – sezonní krájená zelenina a výběrem dipů

Citrusový salát s avokádem a vlašskými ořechy

Kuskusový salát s rozinkami, paprikami a okurkou

Salát z cherry rajčat, rukoly a cottage sýru

Salát z kořenové zeleniny a tofu

Těstovinový salát s bazalkovým pestem

Výběr z nakládané zeleniny

POLÉVKA

Pórkovo-bramborová polévka

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY

Cizrnovo-zeleninový burger s pečeným paprikovým coulis

Zeleninový závin s rajčatovo-bazalkovou omáčkou

Smažené závitky z lilku a listového špenátu s krémovým sýrem

Slaný koláč s hruškami, modrým sýrem a vlašskými ořechy

Bramborové gnocchi se špenátem a kozím sýrem

Pečená míchaná celozrnná rýže

Grilovaná zelenina s bramborovou kaší

Smažené vaječné nudle s kořenovou zeleninou, tofu a shitake houbami

DEZERTY

Variace mini dezertů

Mrkvový dort

Čokoládový mousse

Vanilkové profiterolky

Karamelizovaný ananas s jahodovým dipem

Výběr zmrzliny a sorbetu

Káva/čaj

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.



MEZINÁRODNÍ BUFET – ATRIUM

900 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY
Variace listových salátů a čerstvé zeleniny s výběrem dresinků 

Marinovaný losos s omáčkou Pommery
Rolka s grilovaným lilkem a mozzarellou

Špenátový salát se sýrem Pecorino
Kuskusový salát s rozinkami, paprikou a okurkou 

Pečený ředkvičkový salát s jarní cibulkou
Výběr z nakládané zeleniny
Čerstvé pečivo, chléb, máslo

POLÉVKA

Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou Julien

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY
Telecí medailonky s parmskou šunkou a šalvějí 

Pečené kuřecí prsa s kůží podávaná s rozmarýnovou omáčkou 
Pečená jehněčí kýta na česneku a čerstvých bylinkách

Pečená treska s rajčaty, olivami a kapary 
Lasagne se zeleninovým ragú
Opečené brambory s cibulí
Dušená zelenina na másle

Kuskus s rajčatovými concassé

DEZERTY
Variace mini dezertů

Koláč s lesním ovocem
Meruňkový závin s ořechy a šlehačkou

Pomerančová panna cotta
Výběr zmrzliny a sorbetu
Salát z čerstvého ovoce

Káva/čaj

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.



MEZINÁRODNÍ BUFET - ARCADE

900 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY
Variace listových salátů a čerstvé zeleniny s výběrem dresinků 

Čerstvý špenát s kozím sýrem a piniemi 
Marinovaná krůtí prsa s broskvovým chutney 

Palačinky plněné sýrem ricotta a bylinkami
Salát z bulguru, cizrny a fazolí

Cherry rajčata pečená v alobalu s libečkovým pestem a parmskou šunkou
Výběr z nakládané zeleniny
Čerstvé pečivo, chléb, máslo

POLÉVKA

Krém ze zeleného hrášku s krutonky

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY
Hovězí kýta pečená do růžova s pepřovo-smetanovou omáčkou 

Vepřová pečeně na bylinkách 
Pečená kuřecí stehna s rajčaty a olivami

Pečený halibut v bylinkách a listovém těstě
Penne s tomatovou omáčkou a mozzarellou

Gratinované brambory 
Rýžový pilaf  se zeleninou 

Zeleninová tempura
Restovaná kořenová zelenina a houbami 

DEZERTY
Variace mini dezertů

Mousse z lesního ovoce 
Jahodový řez 

Profiterolky s bílou a hořkou čokoládou
Výběr zmrzliny a sorbetu
Salát z čerstvého ovoce

Káva/čaj
Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.



MEZINÁRODNÍ BUFET – GRAND

1 100 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY
Variace listových salátů a čerstvé zeleniny s výběrem dresinků 

Výběr sushi a wasabi s nakládaným zázvorem 
Obložený hovězí roast beef, omáčka Kardinál 

Salát z rýžových nudlí 
Caesar salát s ančovičkami, kuřecím masem a parmazánem 

Mozzarella Buffalo s avokádem, sušenými tomaty a cherry rajčaty 
V bylinkách marinovaný lilek a cukety s olivovým olejem s aceto balsamicem

Výběr z nakládané zeleniny

POLÉVKA

Francouzská cibulová polévka se sýrovými krutony

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY 
Pečený hovězí vysoký roštěnec s hořčicí a krustou z černého pepře, burbonová omáčka

Pečená vepřová panenka na bylinkách s houbovou omáčkou
Kuřecí picatta s omáčkou z vína, petrželky a kapar

Pečený losos s pikantní tomatovo-pažitkovou omáčkou
Fusilli s krémovou sýrovou omáčkou

Teplá sezónní zelenina s bazalkovým pestem
Bramborová kaše

Pečená rýže s paprikou, šafránem a hráškem

DEZERTY
Variace mini dezertů

Tiramisu
Čokoládové profiterolky
Meruňková panna cotta

Čerstvé lívance s horkými lesními plody, zakysanou smetanou, cukrem a skořicí 
Ovocný salát marinovaný v Grand Marnier

Káva/čaj

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.



ČESKÝ BUFET

1000 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY
Variace listových salátů a čerstvé zeleniny s výběrem dresinků 

Talíř s výběrem uzených mas, salámů, šunek a párečků 
Jelení terina s jablečným a brusinkovým chutney 

Zelené fazole s uzeným hovězím jazykem v octovém želé
Český bramborový salát s nakládanou okurkou, cibulí a vejcem 

Tlačenkový salát s jarní cibulkou a octovým dresinkem
Výběr z nakládané zeleniny
Čerstvé pečivo, chléb, máslo

POLÉVKY
Tradiční bramborová polévka

Drůbeží vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY
Pečená Pražská šunka marinovaná v pivu a medu podávaná s křenovým krémem a hořčicí

Pečená kachna s jablkem a kmínovou omáčkou s červeným dušeným zelím 
Hovězí guláš s cibulí, houbami, slaninou 

Pečený candát s koprovo-krémovou omáčkou 
Kuřecí řízek s dipem z nakládané zeleniny
Smažený květák s bylinkovou majonézou 

Variace knedlíků
Šťouchané brambory se slaninou a pórkem 

Karamelizovaná mrkev a zelený hrášek

DEZERTY
Variace tradičních českých dezertů

Jablečný štrůdl s ořechy
Pěna ze zakysané smetany a jahod 

Salát z čerstvého ovoce 
Výběr z českých sýrů

Káva/čaj
Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.


