MOŽNOSTI MENU PRO SKUPINY – HOTEL POD ZVIČINOU
Jak vybírat?
Vážení hosté, níže naleznete naši nabídku pokrmů pro Vaši akci. Prosím vyberte:
-

max. 1 předkrm pro celou skupinu,

-

max. 1 polévku pro celou skupinu,

-

max. 3 hlavní chody pro celou skupinu s uvedením počtu strávníků ke každému z nich,

-

max. 1 dezert pro celou skupinu.

Váš výběr nám prosím zašlete nejpozději týden před konáním akce. Rádi vyjdeme vstříc Vašim
požadavkům, bude-li to v našich silách. Při objednávce nezapomeňte uvést případná stravovací
omezení hostů.

Předkrmy
Vyberte, prosím, 1 předkrm z výběru pro celou skupinu.
100 g Uzený losos, dresing, toast

110 Kč

120 g Mozzarella s rajčaty

75 Kč

100 g Šunka, máslo, kyselá okurka, pečivo

65 Kč

100 g Škvarková pomazánka, pečivo, kyselá okurka

45 Kč

Polévky (0,25 l / 30 Kč)
Vyberte, prosím, 1 polévku z výběru pro celou skupinu.
Čočková s párkem
Bramborová
Minestrone
Česnečka

Rajská
Zelná s klobásou
Hovězí vývar s nudlemi
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky

Zeleninová krémová
Krkonošské kyselo
Hráškový krém
Špenátová

Hlavní jídla
Doporučujeme: REGIONÁLNÍ MENU: 205 Kč
Hlavní jídlo:
Polévka:

Chlupaté knedlíky se zelím a uzeným masem /

Dezert:

Krkonošské kyselo

Uzené maso se švestkovou omáčkou, krokety /

Ovocný knedlík

Bramborové taštičky s povidly a strouhankou

Hlavní jídla
Vyberte maximálně 3 hlavní chody pro celou skupinu. Ke každému uveďte počet strávníků.

Vepřové maso
150 g Vepřová panenka, šťouchané brambory, teplá zelenina

225 Kč

150 g Vepřový špíz, americké brambory, okurkový salát

155 Kč

150 g Vepřové maso pečené, zelí, houskový knedlík

149 Kč

150 g Vepřový řízek, opečené brambory, salát

149 Kč

120 g Uzené maso se švestkovou omáčkou, krokety

139 Kč

150 g Vepřové maso na paprice, rýže

135 Kč

Špekové knedlíky, kysané zelí

115 Kč

Kuřecí maso
150 g Kuřecí směs se zeleninou, hranolky

139 Kč

150 g Přírodní kuřecí plátek, hranolky, salát

139 Kč

100 g Ledový salát s kuřecím masem, dresing, opečený toast

129 Kč

250 g Kuřecí stehno (s kostí), vařený brambor, salát

120 Kč

Hovězí maso
150 g Přírodní roštěná, šťouchané brambory, fazolové lusky

195 Kč

150 g Přírodní roštěná, hranolky, salát

169 Kč

150 g Svíčková na smetaně, houskový knedlík

155 Kč

120 g Španělský ptáček, rýže

155 Kč

150 g Hovězí guláš, houskový knedlík

139 Kč

Mleté maso
Hamburger, hranolky

135 Kč

Holandský řízek, bramborová kaše, salát

115 Kč

Karbanátky se špenátem, vařený brambor, salát

105 Kč

Špagety Bolognese

105 Kč

Bezmasé pokrmy
Těstovinový salát + toast s bylinkovým máslem

115 Kč

Kuskus se zeleninou

105 Kč

Zeleninové rizoto

105 Kč

Speciální nabídka
200 g Losos, vařené brambory, špenát / teplá zelenina

295 Kč

200 g Jehněčí maso, bramborový knedlík, bílé a červené zelí

185 Kč

200 g Jelení guláš, krokety, míchaný salát

175 Kč

Dezerty
Vyberte, prosím, 1 dezert z výběru pro celou skupinu.
Koláč s ovocem / Jablečný štrůdl / Makovec / Banán v čokoládě / Ovocný knedlík

35 Kč

Medovník / Tiramisu / Žloutkové řezy

50 Kč

Těšíme se na Vaši návštěvu!

