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APERITIV : Becherovka - podávána při vstupu na plavidlo   
 

 

PŘEDKRMOVÉ  MÍSY 
 
šunková rolka plněná tvarohovo-křenovým pyré  
broskev plněná šlehanou šunkovou nebo sýrovou pěnou zdobená ananasem  
tomat  plněný humrovým salátem, zdobený citronem a petrželkou  
rostbeafová kořeněná rolka plněná chřestem      
hruška plněná kuřecím salátem zdobená petrželkou 
vejce  s červeným kaviárem, zdobené limetkou        
vejce s lososovým krémem a petrželkou      
vejce s černým kaviárem, zdobené limetkou  
krůtí jednohubky s hroznem 
roláda z listového těsta plněná houbami 
roláda z listového těsta plněná špenátem 

 
 

MASOVÉ  MÍSY 
kořeněný anglický roastbeaf s pikantním dipem a zeleninovým košíčkem 
uzený jazyk s hořčicovým a křenovým dipem, zdobený čerstvou zeleninou 
nářezy českých uzenin, mas a salámů : selská kýta, debrecínská pečeně 
moravské maso uzené, 
kostelecký uherský salám 

 

SÝROVÉ  VARIACE 
set z českých, francouzských a holandských sýrů ,zdobený hroznovým vínem 
sýrovo-šunkový desert prokládaný sardelovým krémem 

 

RYBY 
losos plněný humrovým salátem na listech LOLLO s pomeranči a limetkou 
salát z mořských plodů s ,,pirátským přelivem '' 
tatarský biftek z lososa s křehkým toustem 
kyselé filety z matjesů s cibulkou 
zavináče ze sleďů 
pikantní salát z pepřenek 

 

SALÁTY  ZELENINOVÉ 
míchaný z okurek, tomatů, paprik, kukuřice a listových salátů 
z tomatových měsíčků s cibulkou 
z okurkových nudliček s červenými fazolemi a kukuřicí 
míchaný z tomatů, okurek a listových salátů 

 



TEPLÝ BUFET 
Pražská šunka od kosti s medovou krustou na grilu (půlnoční občerstvení) 
kuřecí pikantní stehýnka marinovaná 
kapitánský gulášek s pórkem a chilli papričkou 
masové nudličky TERIJAKY 
smažené řízečky 
smažené žampiony 
smažený květák 
grilovaná brambora s anglickou slaninou a česnekovým dipem 

 
PŘÍLOHY TEPLÉ 
bramborové hranolky 
české bramboráčky 
směs vařené zeleniny-karotka, květák, brokolice 
rýže „BOAT“ 

 

PŘÍLOHY STUDENÉ 
Bramborový salát 
těstovinový salát se zeleninou 

 
DESERT 
variace minidesertů 

 

OVOCE 
salát z nakládaného a čerstvého ovoce podávaný v džusu 
variace čerstvého ovoce 

 

SLANÉ PEČIVO : 
  tyčinky, oříšky, mandle 

3x chuťovka/ osoba 
2x obložený chlebíček/osoba 

 

PEČIVO 
banketky - tmavé,světlé 
chléb - šumava,ořechový,černý,vícezrný 

 

K DOCHUCENÍ 
dresing : bylinkový,jogurtový,francouzský,americký, 
sladko-kyselý,BBQ, 
křen-hořčice-kečup 

 
 

NÁPOJE 
lehké nápoje, pivo,víno,nealko, káva preso, čaj - neomezeně 
láhev Bohemia Sekt 0,33l 

 

Půlnoční čočkový salát 


