
 

 

 

RAUTOVÉ OBČERSTVENÍ I. 
 

Nářezové speciality 150 g 

Variace uzenin a sýrů s medem a ořechy 

Smažené kuřecí kousky  

 

Teplý bufet 250 g 

Pivovarský hovězí guláš s křenem  

Smažené kuřecí rolky, plněné špenátem a sýrem eidam 

Těstoviny s grilovanou cuketou a žampiony, pečenými rajčátky, olivami a sýrem 

 

Přílohy 160 g 
Karlovarské knedlíky 

Šťouchané brambory s jarní cibulkou  

Variace pečiva a chleba 

 

Zeleninové saláty 100 g 

Míchaná zelenina s balkánským sýrem 

 

Sezónní ovoce 60 g 
 

Mini-dezerty 2 ks 
Čokoládová pěna 

Makovec 

 

Uvedené množství pro 1 osobu - cena 590 Kč včetně DPH 

 
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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RAUTOVÉ OBČERSTVENÍ II. 
 

Nářezové speciality 150 g 

Variace fermentovaných uzenin s nakládanou zeleninou 

Variace sýrů s marinovanými olivami, mangovým chutney 

Smažené kuřecí a vepřové řízečky s variací dresinků 

 

Kanapky 3 ks 

S vepřovým rillettes, kyselou okurkou a cibulkou 

S marinovaným lososem, koprovým creme fraiche a řeřichou 

S houbovou smaženicí s parmezánem 

 

Teplý bufet 250 g 
Pomalu dušené hovězí v silné omáčce z černého piva s pečenou mrkví 

Drůbeží roláda se špekem a šalotkovou omáčkou 

Pečená vepřová krkovice s cibulovou omáčkou 

Raviolli plněné špenátem a ricottou v omáčce z modrého sýra s uzenými rajčátky a cuketou 

 

Přílohy 160 g 

Bramborové noky 

Grilované brambůrky 

Variace pečiva a chleba 

 

Zeleninové saláty 100 g 
Míchaná zelenina s balkánským sýrem 

Variace listových salátů a dresinků 

 

Sezónní ovoce 60 g 

 

Mini-dezerty 2 ks 
Brownies s kokosovou marmeládou 

Variace Cheesecakes 

 

Uvedené množství pro 1 osobu - cena 750 Kč včetně DPH 

 
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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RAUTOVÉ OBČERSTVENÍ III. 
 

Nářezové speciality 120 g 

Variace fermentovaných uzenin s nakládanou zeleninou 

Variace sýrů s marinovanými olivami, mangovým chutney 

 

Finger food 2 ks 

Smažené kuřecí řízečky s lehkým bramborovým salátem  

Marinované olivy s bylinkami se sýrem feta 

Pastrami s našim zelím s bylinkami, americkou hořčicí a chlebovým krutonem 

 

Teplý bufet 350 g 

Pštrosí ragú s červeným jihoafrickým vínem a zeleninou 

Vepřová panenka s variací omáček - hříbková, pepřová 

Smažené kuřecí rolky plněné špenátem a sýrem hermelín 
 

Mini poke se sojou marinovanou v Teriyaki omáčce a naší fermentovanou zeleninou 

Mini poke s uzeným okounem a naší fermentovanou zeleninou 

 

Přílohy 180 g 

Karlovarské knedlíky  

Šťouchané brambory se slaninou 

Domácí bramborové krokety  

Variace pečiva a chleba 

 

Zeleninové saláty 100 g 

Salátový bar s variací dresinků 

 

Sezónní ovoce 60 g 

 

Mini-dezerty 2 ks 

Brownies se slaným karamelem 

Ovocné cheesecakes 

 

Uvedené množství pro 1 osobu - cena 850 Kč včetně DPH  
 

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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VEČERNÍ OBČERSTVENÍ 
 

Nářezové speciality 150 g 

Variace fermentovaných uzenin s nakládanou zeleninou 

Smažené kuřecí a vepřové řízečky s variací dresinků 

Carpaccio s červené řepy s čerstvým sýrem, semínky a řeřichou 
 

Přílohy 

Variace pečiva a chleba 
 

Zeleninové saláty 100 g 

Míchaná zelenina s balkánským sýrem 

 

Uvedené množství pro 1 osobu - cena 195 Kč včetně DPH 

 

Míchaný tatarský biftek 50 g, topinky 
 

Uvedené množství pro 1 osobu - cena 95 Kč včetně DPH (minimálně 500 g) 

 

Pštrosí míchaný tatarský biftek 50 g, topinky  
 

Uvedené množství pro 1 osobu - cena 165 Kč včetně DPH (minimálně 500 g) 

 

Pivovarský hovězí guláš s křenem 80 g, chléb 
 

Uvedené množství pro 1 osobu - cena 110 Kč včetně DPH 

 

Smažené kuřecí a vepřové řízečky  

s variací dresinků 100 g, chléb, sterilované okurky 
 

Uvedené množství pro 1 osobu - cena 95 Kč včetně DPH (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

