
BUFETOVÁ MENU

BUFET ŠÉFKUCHAŘE

750 Kč / osoba

PŘEDKRMY A SALÁTY

Jeden druh míchaných zeleninových salátů

Dva druhy studených předkrmů

Variace listových salátů a čerstvé zeleniny s výběrem dresinků 

POLÉVKA DLE DENNÍ NABÍDKY

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY

Dva hlavní chody včetně příloh

Jeden hlavní chod na vegetariánský způsob

DEZERTY

Výběr z mini 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 

Mozzarella s cherry rajčaty s bazalkovým pestem

Výběr českých a zahraničních sýrů a uzenin

Cizrnový salát s římským kmínem

Grilovaná cuketová rolka s krůtím masem

Výběr z mini dezertů

Čerstvé ovoce

Káva/čaj

LEHKÝ BUFET

650 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY A SALÁTY

Variace listových salátů a čerstvé zeleniny s výběrem dresinků 

Caesar salát se sýrovými krutony a slaninou

V bylinkách marinovaný lilek a cukety s olivovým olejem 

Pečené masové kuličky s pikantní rajčatovou omáčkou

HLAVNÍ CHODY

Thajské červené kari s krůtím masem

Pasta s omáčkou puttanesca

DEZERTY

Výběr z mini 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.



VEGETARIÁNSKÝ BUFET

840 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY A SALÁTY

Variace listových salátů a čerstvé zeleniny s výběrem dresinků 

Zeleninový wrap s hořčičným dresinkem

Grilovaná cuketa s pěnou z kozího sýra

Pěna z modrého sýra s hruškou a ořechy

POLÉVKA

Mrkvová polévka se zázvorem a kokosovým mlékem

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY

Těstoviny s pestem Trapanese

Lilkové lasagne s Mozzarellou

Gratinované parmazánové brambory

Grilovaná zelenina na rozmarýnu

Houbové rizoto s tymiánem

Pečené brambory Grenaille s červenou cibulí a česnekem

DEZERTY

Výběr z mini 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.



MEZINÁRODNÍ BUFET – MAJESTIC I

900 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY

Variace listových salátů a čerstvé zeleniny, výběr dresinků

Listy římského salátu s Caesar dresinkem, česnekovými krutony a opečenou slaninou

Carpaccio z červené řepy s crème fraîche, piniovými oříšky a čerstvým barevným pepřem

Míchaný listový salát s grilovanými krevetkami

Čerstvé pečivo, chléb, máslo

POLÉVKA

Smetanová polévka z červené čočky 

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY

Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou

Kuřecí prsní řízečky v parmazánové strouhance

Houbové rizoto s tymiánem 

Bramborové pyré

Cous cous

Grilovaná zelenina

DEZERTY

Výběr z mini 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.



MEZINÁRODNÍ BUFET – MAJESTIC II

950 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY

Variace listových salátů a čerstvé zeleniny, výběr dresinků

Hovězí carpaccio ze svíčkové s hoblinkami parmazánu a bazalkovým pestem

Baby mozzarella a cherry rajčaty s bazalkovou omáčkou

Paštika s brusinkovou marmeládou

Čerstvé pečivo, chléb, máslo

POLÉVKA

Francouzská cibulačka

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY

Krůtí prsa pečená s red curry omáčkou a kokosovým mlékem

Pečená vepřová panenka na bylinkách

Grilovaný losos na citronovém pepři 

Těstoviny aglio e olio

Dušená rýže

Šťouchané brambory provoněné čerstvými bylinkami

Grilovaná sezónní zelenina

Červená čočka s kousky grilovaných paprik

DEZERTY

Výběr z mini 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.



MEZINÁRODNÍ BUFET – MAJESTIC III

1 150 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY
Variace listových salátů a čerstvé zeleniny s výběrem dresinků 

Carpaccio z červené řepy s crème fraîche, piniovými oříšky a čerstvým barevným pepřem
Hovězí anglický roastbeef s pikantní omáčkou

Lososový tataráček na opečeném chlebu
Salát Niçoise

Výběr pečiva a másla

POLÉVKA

Kukuřičný krém s kokosovým mlékem

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY 
Grilované hovězí plátky s omáčkou ze zeleného pepře

Vepřová panenka balená ve slanině s houbovou omáčkou
Pečená krůtí prsa na čerstvých bylinkách s česnekovou omáčkou 

Těstoviny s omáčkou Amatriciana
Grilovaná zelenina

Šťouchané brambory s parmazánem a smetanou
Pečené brambory Grenaille na hrubé soli s rozmarýnem

Dušená jasmínová rýže

DEZERTY

Výběr z mini 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.



ČESKÝ BUFET

1100 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY

Variace uzenin a sýrů se zeleninou a sušeným ovocem

Paštika s meruňkovou marmeládou

Tradiční bramborový salát

Uzený pstruh koprovým dipem

Čerstvé pečivo, chléb, máslo

POLÉVKY

Silný hovězí vývar s masem, nudlemi a kořenovou zeleninou

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY

Tradiční hovězí guláš na černém pivě

Kuřecí prsní řízečky smažené v trojobalu

Pečený candát s máslovou omáčkou s bylinkami

Šťouchané brambory s cibulkou

Výběr tradičních českých knedlíků

Tradiční staročeské bramboráčky

DEZERTY

Tradiční jihočeské koláče

Medovník

Bublanina s višněmi

Jablečný štrůdl

Ovoce

Káva/čaj

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