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RAUTY JARO A LÉTO 

 2019 

lahodné mísy, finger food,  dezerty, čokoládová fontána... 

nabídka Množství cena poznámka 

Welcome Drink 1x 0,1 dcl 55,-  

Staročeský gulášek  1x degustační porce 65,-  

Lahodná kuřecí křidélka 

na medu 

1kg 450,-  

Naše nabídka rautových 

mís: 

  Většina mís je pro 6 až 9 

osob 

Sýrová mísa  1kg 540,- Mozzarala, hermelín, 

balkánský sýr, gouda, 

uzený sýr, niva, pro 7 až 

10 osob 

Bramborový salát mísa 1kg 240,- Bramborový salát, rajče, 

trhaný salát. Alergeny: 

vejce, celer, hořčice 

Vepřové nebo kuřecí 

řízečky mísa 

1kg 480,- Vepřové maso, vejce, 

strouhanka, mléko, listy 

salátu, citron. Alergeny: 

vejce, lepek, mléko 

Mísa Caprese 1kg 460,- Mozzarela, rajče, směs 

listových salátů. 

 

Alergeny: Mléko 
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Mísa Prosciuto 1kg 920,- Pršut (sušená šunka 

prosciuto), trhaný salát, 

hroznové víno, žlutý 

cukrový meloun. 

 

Mísa 

salámová 

1kg 540,- Uzeniny, šunka, 

debrecínka, rajče, trhaný 

salát, popř. jiná 

zeleninová přízdoba 

Mísa salámovo sýrová 1kg 520,- Směs vybraných uzenin a 

sýrů (možno i na přání s 

úpravou ceny). 

Alergeny: mléko 

Mísa šopský salát 1kg 380,- Trhaný salát, zelenina, 

balkánský sýr. 

Alergeny: Mléko 

Mísa těstovinový salát 1kg 415,- Těstovinky (druh i na 

přání), dušená šunka, 

kukuřice, majonéza. 

Zdobeno plátkem 

ananasu. 

Alergeny: Lepek, mléko, 

hořčičné semeno, vejce 

Uzený losos mísa 1kg 1490,- Uzený norský losos, 

zdobeno citronkem a 

ochuceno dipem, či bez. 

Alergeny: ryby, hořčičné 

semeno 

Zeleninová nebo ovocná 

mísa 

1kg  380,- Různé druhy zeleniny 

nebo ovoce  
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Na přání vymyslíme občerstvení formou finger food:  

Například: 

Mozza pusinky – mozzarelka, cherry... 

Kuřátko se slaninou a hráškovým pyré  

Grilovaný lilek plněný mátovou ricottou 

Domácí mini burgery (maso/bezmasá varianta) s              

jalapeňos papričkou a chedarem 

Hovězí carpaccio s rukolou ,    Paté de Manchego, zdobené vlašským ořechem 

Losos s avokádem na míchaném salátku  

 

Dále je možné připravit tortilky s lososem nebo sýrem, tataráček s topinkou, popř. 

chlebíčky, slaný závin, jiné dobroty. Neděláme jednohubky. 

 

Sladká novinka nakonec :) 

Pro děti i dospělé čokoládová fontána – báječný 

zážitek pro všechny :) 

Mísa ovoce (nejlepší – jablíčka, banány, jahody) + 1kg 

čokolády do fontánky = 980,- 

(pravá lahodná belgická čokoláda na výběr: mléčná, 

hořká nebo bílá) 

 

Nabídka dezertů je vždy dělána přímo podle vašeho 

přání :) Rádi vymyslíme vše pro mlsné jazýčky... 

….teď už si jen vybrat …. 

 Rautovou nabídku je možno upravit dle vašeho přání.  

Kontaktujte Markétu Šulcovou na tel. 731 009 645 nebo lépe na emailu: 

provozni@zajiceknakoni.cz 
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Fotografie jsou ilustrační, hotové občerstvení se může drobně lišit, dle sezony. Děkujeme za pochopení. 
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