RESTAURACE DIANA
jednatel: Mgr. Michael Kučera, mob.: +420 777 77 40 40

Skupinové menu (pro 20 osob a více)
Postup při výběru Vašeho menu z nabídkové tabulky:
➢ Pod každým „číslem varianty“ najdete naše doporučené složení tříchodového menu; můžete si tedy pouze vybrat např. menu č. 5 s variantou hlavního
chodu „a“ nebo „b“.
➢ Menu si zkombinujte dle Vašeho uvážení; stačí nám pouze zaslat čísla variant Vámi vybraných položek (např. polévka č. 4 + hl. chod č. 6b + dezert č.7).
Celkovou cenu menu vždy snadno vypočítáte součtem cen jednotlivých vybraných položek.
➢ Počet chodů v menu si můžete libovolně upravit; např. si vyberete menu č. 7b bez dezertu - tedy pouze polévku + hl. chod ve variantě 7 „b“; nebo
naopak můžete Vaše menu obohatit o doplňující chody, které najdete ve spodní části tohoto dokumentu.

Doplňující informace:
➢ Ke skupinovému menu můžete svým klientům zajistit vstupné do Motýlího domu za pouhých 40,- Kč.
➢ Menu by mělo být pro skupinu jednotné (vyjma vegetariánů, diabetiků atp.).
➢ Každá 21. osoba obdrží objednané služby zdarma – aplikovat lze na průvodce, řidiče i platící hosty (tato sleva bude námi započítána automaticky dle
počtu hostů ve skupině).
➢ Veškeré ceny jsou uvedeny vč. DPH 15%.
➢ Jeden nápoj k menu (minerální voda, džus, čaj, káva, pivo, víno…): + 30 Kč.
➢ Zpáteční lístek na lanovku: + 80 Kč / osobu; vstup na rozhlednu Diana zahrnut v ceně.

Varianta

1

Polévka

Hlavní chod

0.25 l

(prosíme, vždy u Vašeho výběru uveďte variantu „a“ nebo „b“)

Kuřecí vývar s těstovinou

a) 200g Kuřecí rizoto se zeleninou, sypané sýrem, okurka
b) 150g Kuřecí steak na grilu, vařený brambor s petrželkou

35 Kč

2

Staročeská bramborová
polévka s houbami

Česneková s krutony

a) 300g Kuřecí stehno na rozmarýnu, vařený brambor s petrželkou
b) 150g Pikantní masová směs, rýže

Tradiční zelná s klobásou

a) 150g Kuřecí steak zapečený se slaninou a uzeným sýrem, pečený brambor ve
slupce
b) 150g Tradiční vepřová pečeně po selsku, bílé zelí, houskový knedlík

5

Pikantní gulášová

6

Domácí hovězí vývar s
masovými noky a
celestinskými nudlemi
45 Kč

2ks Lívanečky s borůvkami,
šlehačka

50 Kč

150 Kč

Vanilková zmrzlina s horkou
omáčkou z lesních plodů,
šlehačka
50 Kč

a) 1/4 (cca 500g) Pečená kachna, červené zelí, domácí špekový knedlík
b) 150g Grilovaná vepřová panenka, grilovaná zelenina, šťouchané brambory
55 Kč

40 Kč

140 Kč
a) 150g Libový hovězí guláš, houskový knedlík
b) 230g Pstruh pečený s osmi druhy bylinek, vařený brambor

45 Kč

40 Kč

Palačinka s marmeládou

120 Kč

45 Kč

4

Domácí jablkový závin se
šlehačkou
100 Kč

55 Kč

3

Dezert

Palačinka s malinovým pyré

170 Kč
a) 200g Losos na grilu s citronovou omáčkou, lodičky z vařených brambor s
petrželkou
b) 150g Zvěřinové ragú, půlky brambor ve slupce

55 Kč
Vanilková zmrzlina s vaječným
koňakem, šlehačka

190 Kč

55 Kč

Varianta

7

Polévka

Hlavní chod

0.25 l

(prosíme, vždy u Vašeho výběru uveďte variantu „a“ nebo „b")

Kulajda s pravými hříbky

Dezert

a) 200g Medailonky z pravé hovězí svíčkové s drůbežími játry, dollar chips
b) 200g Jelení guláš, bramborový knedlík

60 Kč

8

Cibulačka se sýrovými tousty

Vanilková zmrzlina s horkými
malinami
230 Kč

a) 200g Pfeffer steak se zeleným pepřem a smetanou, dollar chips
b) 200g Jelení hřbet s pravými hříbky, bramborová kaše

50 Kč

55 Kč
Domácí tvarohový závin
s rozinkami, šlehačka

260 Kč

45 Kč

0

Doplňující chody
Varianta

Studený předkrm

Teplý předkrm

Salát

1

80g Domácí játrová paštika s mandlemi

100g Pikantní kuřecí křidélka s medovou krustou

120g Ledový salát s jogurtovým dresinkem
a opečenou slaninou

50 Kč

40 Kč
40 Kč

2

80g Uzený pstruh, koprový dip, toust

80g Drůbeží jatýrka s restovanou cibulkou, toast

70 Kč

3

80g Anglický rostbíf s bylinkami, bagetka
80 Kč

120g Tomatový salát s bazalkou

60 Kč
80g Zapečený chřest se šunkou a sýrem

40 Kč
120g Salát s balkánským sýrem

70 Kč

60 Kč

