
 

 

Bufetové menu 
25€ / osoba (1) 

Polievky a hlavné jedlá 

Slepačí vývar s mäskom a rezancami 

Hokaido krém s pečenými semiačkami   ( GF, V) 

Kuracie grilované mini steaky s anglickou zeleninou   (GF) 

Bravčové pečené mäso na karamelizovanej cibuľke   (GF) 

Grilované tofu v sezame s grilovanou zeleninou   ( V, VG) 

Trhanec so slaným karamelom   (V) 

Prílohy 

Zázvorová ryža   (V, VG, GF) 

Štuchané zemiaky   (V, VG, GF) 

Šaláty 

Mix šalátov   (V) 

Dezert 

Dezert podľa dennej ponuky   (V) 

 

 

Vysvetlivky: V- vegetarián, VG- vegán, GF- bezlepkový 



 

 

Bufetové menu 

25€ / osoba (2) 

Polievka a hlavné jedlá 

Slepačí vývar s mäskom a rezancami 

Brokolicový krém s krutónmi   (VG) 

Kuracie prsia na oregáne so šampiňónmi a kukuricou   (GF) 

Bravčová krkovička so sladko-pikantnou zeleninou   (GF) 

Tekvicové krémové rizoto s parmezánom   (VG, GF) 

Zemiakové šúlance s makom a pečeným maslom   ( VG) 

Prílohy  

Pečené zemiaky s bylinkami   (V, VG, GF) 

Jazmínová ryža s jarnou cibuľkou   (V, VG, GF) 

Šaláty  

Mix šalátov   (VG) 

Dezert 

Dezert podľa dennej ponuky   (V) 

 

 

Vysvetlivky: V- vegetarián, VG- vegán, GF- bezlepkový 

  



 

 

Bufetové menu 

25€ / osoba (3) 

Hlavné jedlá 

Jelenie stehno s baby mrkvou na bylinkách   (GF) 

Bravčové rezníky v sezamovej strúhanke 

Taglliatele s paradajkovou salsou, olivami a parmezánom   (V) 

Nutelové guľky s kakaovou omáčkou a maslom   (V) 

Prílohy  

Varené zemiaky s viedenskou cibuľkou   (V, VG, GF) 

Dusená ryža s hráškom   (V, VG, GF) 

Šaláty  

Mix šalátov   (VG, V, GF) 

Studené misy (120g/osoba) 

Šunka, saláma, prosciutto, klobása   (GF) 

Syr, syr encián/hermelín  (V, GF) 

Zelenina, olivy   (V, VG, GF) 

Dezert 

Dezert podľa dennej ponuky   (V) 

 

 

Vysvetlivky: V- vegetarián, VG- vegán, GF- bezlepkový 

  



 

 

Bufetové menu 
29€ / osoba 

Polievky a hlavné jedlá 

Hovädzí vývar s mäskom a krupicovými haluškami 

Talianska paradajková s hoblinami parmezánu   (V, GF) 

Kuracia plnená roláda s pražskou plnkou a omáčkou demi - glace 

Bravčove vyprážané mini rezníky 

Grilovaná tilapia na masle s citrónom   (GF) 

Bulgur so sušenými paradajkami a grilovanými šampiónmi   (V, VG) 

Lievance s lesným ovocím   (V) 

Prílohy 

Pečené zemiaky s cesnakom a rozmarínom   (V, VG, GF) 

Zeleninová ryža   (V, VG, GF) 

Šaláty 

Mix šalátov - 2 druhy   (V) 

Dezerty 

2 druhy dezertov podľa dennej ponuky   (V) 

 

 

Vysvetlivky: V- vegetarián, VG- vegán, GF- bezlepkový 

  



 

 

Bufetové menu 
35€ / osoba 

Polievky a hlavné jedlá 

Bažantí vývar s mäskom a rezancami 

Hráškový krém s cibuľkovou slamou   (V) 

Kuracie vyprážané mini rezníky 

Divina na spôsob sviečkovej na smotane   (GF) 

Kačacie konfitované stehno na karamelizovanej červenej kapuste   (GF) 

Zapekané gnocchi s omáčkou z modrého syra a cherry paradajkami   (V, GF) 

Zapekané palacinky s čokoládovým krémom   (V) 

Prílohy 

Karlovarský knedlík   (V) 

Gratinované zemiaky   (V, GF) 

Šaláty 

Mix trhaných šalátov   (V, GF) 

Paradajkovo cibuľkový šalát   (V, [[[VG, GF) 

Cestovinový šalát   (V) 

Dezerty 

2 druhy dezertov podľa dennej ponuky   (V) 

 

 

Vysvetlivky: V- vegetarián, VG- vegán, GF- bezlepkový  



 

 

Bufetové menu 
39€ / osoba 

Polievky a hlavné jedlá 

Hovädzie consomé s mäsovými knedlíčkami 

Kapustnica s udeným mäskom a slivkami   (GF) 

Morčacie prsia plnené sušenými paradajkami   (GF) 

Jelenie stehno na spôsob stroganov   (GF) 

Pomaly pečený atlantický losos na bylinkách   (GF) 

Grilovaný tempeh s teplým jablkovo hruškovým chutney   (V, VG, GF) 

Tekvicové muffiny s vanilkovým krémom   (V) 

Mix kuracích a bravčových rezníkov 

Prílohy 

Mrkvovo pomarančové pyré   (V, VG, GF) 

Jasmínová ryža   (V, VG, GF) 

Zemiakové dukáty   (V, VG, GF) 

Šaláty 

Mix trhaných šalátov   (V) 

Zeleninový šalát s fetou a olivami   (V) 

Zemiakový šalát   (V) 

Pikantný bulharský šalát   (V, VG) 

Dezerty 

2 druhy dezertov podľa dennej ponuky   (V) 

 

Vysvetlivky: V- vegetarián, VG- vegán, GF- bezlepkový


