
 

 

RAUTOVÉ OBČERSTVENÍ I. 
 

Nářezové speciality 120 g 

Variace uzenin a sýrů s medem a ořechy 

Smažené kuřecí kousky  

Paprikový hummus s cizrnou a čerstvým sýrem – finger food 
 

Teplý bufet 200 g 

Pivovarský hovězí guláš s křenem  

Masové kuličky v sýrové omáčce 

Cizrnové kari se zeleninou 

 

Přílohy 160 g 

Karlovarské knedlíky 

Dušená rýže 

Variace pečiva a chleba 

 

Zeleninové saláty 100 g 
Míchaná zelenina s balkánským sýrem 

 

Ovoce 60 g 

Dle sezonnosti 

 

Dezerty 2 ks 
Ovocná metýnka 

Makovec 

 

Uvedené množství a cena 590 Kč / 1 osoba 

 
 

 

 

 

Máte vlastní představu? Kontaktujte nás, rádi vám připravíme individuální nabídku.                     

e-mail: provoz@safarigastro.cz / tel: +420 499 622 261 / mobil: +420 777 66 70 66 

 

mailto:provoz@safarigastro.cz


 

 

RAUTOVÉ OBČERSTVENÍ II. 
 

Nářezové speciality 150 g 

Variace uzenin a sýrů s ořechy a hroznovým vínem 

Smažené kuřecí a vepřové řízečky s variací dresinků 

 

Finger food 1ks 
Drůbeží paštika s brusinkovým gelem a smaženou cibulkou 

Paprikový hummus s cizrnou a čerstvým sýrem 
 

Teplý bufet 250 g 
Hovězí ragú v pikantní rajčatové omáčce s vejci a Marockým kuskusem  

Nočky s kuřecími kousky v sýrové omáčce se zeleninou 

Zeleninové špízy se sýrem 

 

Přílohy 160 g 

Restované brambůrky grenaille 

Dušená rýže 

Variace pečiva a chleba 

 

Zeleninové saláty 100 g 

Míchaná zelenina s Balkánským sýrem 

Variace listových salátů a dresinků 

 

Ovoce 60 g 

Dle sezonnosti 

 

Mini-dezerty 2 ks 
Variace cheesecakes 

Tiramisu 

 

Uvedené množství a cena 690 Kč / 1 osoba 

 
 

Máte vlastní představu? Kontaktujte nás, rádi vám připravíme individuální nabídku.                     

e-mail: provoz@safarigastro.cz / tel: +420 499 622 261 / mobil: +420 777 66 70 66 

 

mailto:provoz@safarigastro.cz


 

 

RAUTOVÉ OBČERSTVENÍ III. 
 

Nářezové speciality 150 g 

Variace uzenin a tuzemských sýrů s ořechy a hroznovým vínem 

Smažené kuřecí kousky v pivním těstíčku 

 

Finger food 2 ks 

Drůbeží paštika s brusinkovým gelem a smaženou cibulkou 

Pastrami, uzené máslo s morkem, naše zelí, bylinky 

Pečená brambora v popelu, kefír, fava fazole 

 

Teplý bufet 400 g 

Vepřová žebírka v barbecue omáčce 

Pečená vepřová krkovice s naším černým pivem 

Smažená kuřecí roládka plněná špenátem a sýrem 

 

Přílohy 200 g 

Restované brambůrky grenaille 

Gnocchi 

Grilovaná zelenina 

Variace pečiva a chleba 

 

Zeleninové saláty 180 g 

Salátový bar s variací dresinků 

 

Ovoce 80 g 
Dle sezonnosti 

 

Mini-dezerty 2 ks 

Brownies s kokosovou marmeládou 

Ovocné cheesecakes 

 

Uvedené množství a cena 790 Kč / 1 osoba 
 

Máte vlastní představu? Kontaktujte nás, rádi vám připravíme individuální nabídku.                     

e-mail: provoz@safarigastro.cz / tel: +420 499 622 261 / mobil: +420 777 66 70 66 
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GRILOVÁNÍ  
 

Nářezové speciality 150 g 

Variace uzenin a sýrů s ořechy a hroznovým vínem 

Smažené kuřecí kousky v pivním těstíčku 

Tacos s trhaným kuřecím masem v chilli omáčce s okurkou, červenou cibulí a čedarem 

 

Grilované speciality 400 g 

BBQ vepřová žebra  

Sous vide vepřová krkovice marinovaná v našem černém pivu 

Kuřecí prsa marinovaná v pikantní Africké marinádě 

Grilovaná kukuřice 

 

Přílohy 200 g 

Restované brambůrky grenaille 

Grilovaná zelenina 

Variace pečiva a chleba 

 

Zeleninové saláty 200 g 

Salátový bar s variací dresinků 

 

Ovoce 80 g 

Dle sezonnosti 

 

Mini-dezerty 2 ks 

Variace cheesecakes 

Brownies s kokosovou marmeládou 

 

Uvedené množství a cena 750 Kč / 1 osoba 

 
Grilovat lze v celém areálu Safari parku dle sezónnosti, 

nebo při nepříznivém počasí u Restaurantu Lemur, případně grilování proběhne v naší kuchyni. 

 

 

Máte vlastní představu? Kontaktujte nás, rádi vám připravíme individuální nabídku.                     

e-mail: provoz@safarigastro.cz / tel: +420 499 622 261 / mobil: +420 777 66 70 66 

 

 



 

 

VEČERNÍ OBČERSTVENÍ 
 

Nářezové speciality 150 g 

Variace uzenin a tuzemských sýrů s medem 

Smažené kuřecí a vepřové řízečky s variací dresinků 

Paprikový humus s cizrnou a čerstvým sýrem  
 

Přílohy 

Variace pečiva a chleba 
 

Zeleninové saláty 100 g 

Míchaná zelenina s balkánským sýrem 
 

Uvedené množství a cena 195 Kč / 1 osoba 

 

Míchaný tatarský biftek 50 g, topinky 
 

Uvedené množství a cena 89 Kč / 1 osoba (minimálně 500 g) 

 

Pštrosí míchaný tatarský biftek 50 g, topinky  
 

Uvedené množství a cena 179 Kč / 1 osoba (minimálně 500 g) 

 

Pivovarský hovězí guláš s křenem 80 g, chléb 
 

Uvedené množství a cena 95 Kč / 1 osoba 

 

Smažené kuřecí a vepřové řízečky  

s variací dresinků 100 g, chléb, sterilované okurky 
 

Uvedené množství a cena 95 Kč / 1 osoba (minimálně 1 kg) 

 

 

Máte vlastní představu? Kontaktujte nás, rádi vám připravíme individuální nabídku.                     

e-mail: provoz@safarigastro.cz / tel: +420 499 622 261 / mobil: +420 777 66 70 66 

mailto:provoz@safarigastro.cz

