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Množství Prodej (v CZK) Poznámka

Zákusek ks 45 např. cheesecake, švestkový s drobenkou

Dort ks 50 dle dohody

Chipsy, Cibulkové kroužky ks 50 chipsy z čerstvých brambor, čerstvá cibule v pivním těstíčku

Preclík ks 33 klasický pekařský preclíky

Jednohubka ks 25 houska, máslo, salám – sýr – šunka, rajče , kudrnka, 
strouhaný sýr

Domácí slané tyčinky* ks 19 listové těsto, kmín – sůl – sýr (30 kusů min.)

Chlebíček ks 35 veka, máslo – sýr – šunka – salám, rajče, okurka, kudrnka, 
strouhaný sýr

Sendvič ks 50 toustový chléb, šunka, sýr nebo salám, sýr nebo sýr, salát, 
čerstvá zelenina, máslo

Bageta ks 75 bageta – šunka, sýr nebo salám, sýr nebo sýr, salát čerstvá 
zelenina, máslo

Sushi Nigri, Maki  
(bez omáčky!) porce – 6 ks 250 rýže + suroviny dle libosti – surimi tyčinky, proužek salátové 

okurky a tuňáka

Kuřecí řízečky – malé 0,5 kg 175 plato kuřecích řízečků + příloha (okurka, chléb)

Kuřecí řízečky – velké 1 kg 350 plato kuřecích řízečků + příloha (okurka, chléb)

Vepřové řízečky – malé 0,5 kg 175 plato vepřových řízečků + příloha (okurka, chléb)

Vepřové řízečky – velké 1 kg 350 plato vepřových řízečků + příloha (okurka, chléb)

Jednohubka s uzeným 
lososem* ks 45 uzený losos s citrónem a kapari připravované  jako 

jednohubka (světlá bageta)

Jednohubka s krevetou* ks 45 tmavá bageta, česnekové máslo s lučinou, limetka nebo 
pomeranč, petrželka / II. Citrónová majonéza, petrželka

Ovocný špíz* ks 35 na špejli - jablko, hroznové víno či jiné sezónní ovoce

Suchá topinka + česnek, máslo ks 22 topinka s máslem a česnekem

Štrůdl ks 40 jablečný s rozinkami z listového těsta

Sýrová jednohubka ks 20 kostička sýra goudy s olivou či cheery rajčatem

Parmská šunka na tyčce* ks 45 cherry rajcata a mozzarella na špízu, ozdobeno listy bazalky 
a olivovým olejem

Palačinka s uzeným lososem* ks 45 parmská šunka navinutá na nesolené tyčce

Palačinka s uzeným lososem* 1/3/ ks 40
svinutá palačinka nakrájená na 3 ks, potřená směsí  
(2 díly lučiny + 1 díl zakysané smetany + citronová štáva + 
pepř + sůl) a na ní plátek uzeného lososa + snítky kopru

* pouze při objednání min. počtu 30 ks
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Množství Prodej (v CZK)

Káva rozpustná ks 35

Mlíčko ks 10

Čaj s citronem ks 30

Grog 0,2 l 50

Svařené víno 0,2 l 50

Bílé víno 0,7 l 300

Červené víno 0,7 l 300

Sekt Bohemia Brut 0,7 l 390

Sekt Bohemia Demi 0,7 l 390

Sekt Andre 0,7 l 430

Sekt Andre Clouet grande 0,7 l 1 100

Frizzante RM 0,7 l 390

Prosecco 0,7 l 390

Plzeň plech 0,33 l 50

Plzeň plech  0,5 l 55

Gambrinus plech 0,5 l 45

Becherovka 0,05 l 50

Slivovice 0,05 l 60

Džus (rozléváné) 0,2 l 30

Tonik, Cola (rozléváné) 0,2 l 30

Cola, limo, čaj – plech 0,33 l 45

Mattoni plast – perlivá, neperlivá 0,5 l 35

Voda plast – perlivá, neperlivá 0,5 l 30


