NABÍDKA RAUTŮ
2018

Restaurace Praga
Jiřího ze Vtelna 1731
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
el: +420 777 499 999
e-mail: restaurace@pragaarena.cz
www.restaurace-praga.cz

Raut A
SNACKS
Slané pečivo, chipsy, oříšky
STUDENÉ BUFFET
Šunkové rolky s křenovým creme fraiche
Koktejlové kuřecí řízečky s omáčkou sweet & sour
Grissini s parmskou šunkou a cantaloupe melounem
Klasický hovězí tatarák s topinkami a česnekem
"KŠÁNOVY" uzeniny, přeštická klobása, hovězí pikantní
klobása, játrová paštika, uzené škvarky
SALÁTOVÉ BUFFET
Mozzarella di bufala s rajčaty a čerstvou bazalkou
Variace čerstvé zeleniny s třemi druhy dresinků
Kořeněný salát z červené řepy se zakysanou smetanou
a vlašskými ořechy
GRILOVÁNÍ NA BUKOVÉM DŘÍVÍ (před hosty)
*masa jsou marinována v naší směsi koření a čerstvých
bylinek*

Párty kuřecí stehenní steaky
Párty steaky z vepřové krkovice
Bavorské grilovací klobásky
Hovězí mini burger s čedarem, karamelizovanou cibulkou,
BBQ omáčkou Jack Daniels a salátkem z rukoly
Grilovaný kořeněný camembert "President"

PŘÍLOHY
Grilovaná zelenina
Rozmarýnové brambory
Pommes frites
Francouzská bageta "z pece"
Kvásková šumava
BBQ omáčky, kečup, hořčice
SÝRY
Variace českých sýrů s hroznovým vínem a vlašskými ořechy
SLADKÉ BUFFET
Čerstvé ovoce
Variace mini dezertů
Návrh obsahuje pro jednu osobu:
30g snacks
120g studené buffet
80g salátového buffet
50g sýrů
300g gril
70g příloh
4ks pečiva

3ks mini dezertů
100g ovoce

Cena na osobu

565,- + DPH

*bufetové menu A, B i C Vám rádi podle chuti rozšíříme o
doplňující speciality uvedené v další části nabídky*

Raut B
SNACKS
Slané tyčinky, chipsy, oříšky

STUDENÉ BUFFET
Celý filet lososa pečený v bílém a černém sezamu, medovo-hořčičná
omáčka, citron
Vitello tonnatto, tenké plátky telecího s jemnou
tuňákovou omáčkou a kapary
Šunkové rolky s křenovým creme fraiche
Koktejlové kuřecí řízečky s omáčkou sweet & sour
Grissini s parmskou šunkou a cantaloupe melounem
Anglický roastbeef s koktejlovými znojemskými
okurkami a domácí tatarskou omáčkou
"KŠÁNOVY" uzeniny, přeštická klobása, hovězí pikantní
klobása, játrová paštika, uzené škvarky

SALÁTOVÉ BUFFET
Mozzarella di bufala s rajčaty a čerstvou bazalkou
Variace čerstvé zeleniny s třemi druhy dresinků
Kořeněný salát z červené řepy se zakysanou smetanou
a vlašskými ořechy

GRILOVÁNÍ NA BUKOVÉM DŘÍVÍ (před hosty)
*masa jsou marinována v naší směsi koření a čerstvých bylinek*
Párty kuřecí stehenní steaky
Párty steaky z vepřové krkovice
Bavorské grilovací klobásky

Hovězí mini burger s čedarem, karamelizovanou cibulkou,
BBQ omáčkou Jack Daniels a salátkem z rukoly
Grilovaný kořeněný camembert "President"

PŘÍLOHY
Grilovaná zelenina
Rozmarýnové brambory
Pommes frites
Francouzská bageta "z pece"
Kvásková šumava
BBQ omáčky, kečup, hořčice

SÝRY
Variace českých sýrů s hroznovým vínem a vlašskými ořechy
SLADKÉ BUFFET
Čerstvé ovoce
Variace mini dezertů
Návrh obsahuje pro jednu osobu:
30g snacks
120g studené buffet
80g salátového buffet
50g sýrů
300g gril
70g příloh
4ks pečiva
3ks mini dezertů
100g ovoce

Cena na osobu

670,- + DPH

*bufetové menu A, B i C Vám rádi podle chuti rozšíříme o
doplňující speciality uvedené v další části nabídky*

Raut C
SNACKS
Slané tyčinky, chipsy, oříšky

STUDENÉ BUFFET
Celý filet lososa pečený v bílém a černém sezamu, medovo
hořčičná omáčka, citron
Krevetový salát "SKAGEN" celé atlantické krevety,
červená cibulka, creme fraiche, kopr
Vitello tonnatto, tenké plátky telecího s jemnou
tuňákovou omáčkou a kapary
Šunkové rolky s křenovým creme fraiche
Koktejlové kuřecí řízečky s omáčkou sweet & sour
Grissini s parmskou šunkou a cantaloupe melounem
Anglický roastbeef s koktejlovými znojemskými
okurkami a domácí tatarskou omáčkou
Klasický hovězí tatarák s topinkami a česnekem
"KŠÁNOVY" uzeniny, přeštická klobása, hovězí pikantní
klobása, játrová paštika, uzené škvarky
Dlouho pečený kořeněný bůček s asijskou omáčkou

SALÁTOVÉ BUFFET
Mozzarella di bufala s rajčaty a čerstvou bazalkou
Variace čerstvé zeleniny s třemí druhy dresinků
Asijské rýžové nudle a salát z mořských řas wakame
Kořeněný salát z červené řepy se zakysanou smetanou
a vlašskými ořechy

GRILOVÁNÍ NA BUKOVÉM DŘÍVÍ (před hosty)
*masa jsou marinována v naší směsi koření a čerstvých bylinek*
Párty kuřecí stehenní steaky
Párty steaky z vepřové krkovice
Filet mignon, párty steaky z hovězí svíčkové
Bavorské grilovací klobásky
Hovězí mini burger s čedarem, karamelizovanou cibulkou,
BBQ omáčkou Jack Daniels a salátkem z rukoly
Grilovaný kořeněný camembert "President„

PŘÍLOHY
Grilovaná zelenina
Rozmarýnové brambory
Pommes frites
Francouzská bageta "z pece"
Kvásková šumava
BBQ omáčky, kečup, hořčice

SÝRY
Variace francouzských a italských sýrů s hroznovým vínem a vlašskými ořechy

SLADKÉ BUFFET
Čerstvé ovoce

Variace mini dezertů

Návrh obsahuje pro jednu osobu:
30g snacks
200g studené buffet
100g salátového buffet
50g sýrů
350g gril
70g příloh
4ks pečiva
3ks mini dezertů
100g ovoce

Cena na osobu

775,- + DPH

*bufetové menu A, B i C Vám rádi podle chuti rozšíříme o doplňující
speciality uvedené v další části nabídky*

SPECIÁLNÍ NABÍDKA CANAPÉS
(jako welcome pří příchodu, nebo roznášené v průběhu večera mezi hosty)
s červenou řepou, kozím sýrem a vlašskýmí ořechy
•
•

s uherskou pěnou a koktejlovou znojemskou okurkou

•

s uzeným lososem, creme fraiche a lanýžovým medem

•

s jamon serrano a cantaloupe melounem

•
•

s krevetovým salátem skagen a lososovým kaviárem
s pažitkovým creme fraiche, Tzar caviarem a křepelčím vajíčkem

•

s kari pomazánkou a pažitkou

•

dijonské vejce se sladkokyselou sardinkou

Cena za plato/24ks

1.080,- + DPH

