Nabídka jídel

ke slavnostním příležitostem
Restaurace Huťařství

Přípitek:
0,1l

Svatební hostina

Cinzano s citronem

0,15l Sekt Bohemia

Přípitek pro děti:

40 Kč

0,2l

Dětský sekt

40 Kč

40 Kč

0,2l

Džus

40 Kč

0,05l Alkohol dle výběru
Předkrm (včetně pečiva a zeleninové přízdoby)
Sýrová rolka se šunkovou pěnou

Srnčí játrová paštika

Plněná vejce

Paprika plněná žervé

Sýrová roláda

Kaviárová vejce

Masová roládka

Tataráček z hovězího masa s topinkou

58 Kč

Polévka:
Sváteční masový vývar s játrovými noky, nudlemi a zeleninou

46 Kč

Hráškový krém s krutony z bílé veky

46 Kč

Špenátový krém se zakysanou smetanou a toustem z bílé veky

46 Kč

Valašská kyselice s domácí klobásou

46 Kč

Hlavní jídla:
Kuřecí steak s rokforovou omáčkou, petrželkové brambory, zelenina

210 Kč

Medajlonky z vepřové panenky s rajčaty, zapečené mozzarelou, pečené brambory

240 Kč

Steak z vepřové krkovice pečený do měkka, fazolové lusky restované na slanině,
šťouchané brambory

240 Kč

Přírodní kuřecí a vepřový plátek s pepřovou omáčkou,
vařené brambory na zeleninovém salátku

250 Kč

Hovězí líčka na zelenině a červeném víně, bramborová roláda

240 Kč

Grilované vepřové koleno, dušené zelí, kynutý knedlík

235 Kč

Konfitované kachní stehno, červené zelí na víně a vinné redukci, variace knedlíků

250 Kč

Smažený vepřový/kuřecí řízek, domácí bramborový salát s majonézou
na rukolovém lůžku

185 Kč

Candát na máslové zelenině, šťouchané brambory se slaninou a cibulkou

250 Kč

Raut - teplý/studený:

250g/190 Kč - 1porce; 1kg/760 Kč

Vepřové smažené miniřízky

Kyselé ryby

Kuřecí smažené miniřízky

Sýrová mísa

Masová roláda

Salámová mísa

Grilované kuřecí špalíky

Uzené maso

Grilované vepřové koleno

Zeleninový salát

Guláš (hovězí, vepřový, zvěřinový)

Zelenina čerstvá

Pečená masa

Pečivo mix

Smažený květák

Dochucovadla (hořčice, kečup, křen,
ďábelská omáčka)

Smažené žampiony
Smažená drůbeží játra

U spořádání tabule a příslušenství:
Rautový stůl
Tabule ve tvaru
Stoly samostatně
Nápojový nealkoholický stůl
Stůl s alkoholem - dle výběru
Pivo čepované
Hudba
Pronájem sálu 1500 Kč
Tabule 1000 Kč
Servis - obsluha po 23hod 500 Kč za hodinu

Cenové relace možno upravit po dohodě.
Jedinečná cena venkovského typu, slevy dle dohody.
Vstřícná obsluha a jiné zážitky.
Srdečně zve ke stolu tým Huťařství.

