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Piknik 

 

Inventář 

Pronájem piknikového koše na 24 h                                                                                           500 Kč 

(piknikový koš s nádobím pro 4 osoby, deka, 4x polštáře, denní tisk) 

*vratná záloha 2 000 Kč 

Květiny                                                                                                                                             200 Kč 

Pronájem mini gril s uhlím na 24 h                                                                                              400 Kč 

*vratná záloha 500 Kč 

Pronájem lucerna velká na 24 h                                                                                                     60 Kč 

Pronájem lucerna malá na 24 h                                                                                                     30 Kč 

Pronájem polštáře navíc 1 Ks/24 h                                                                                                40 Kč 

Pronájem raclette grill pro 8 osob na 24 h                                                                                400 Kč 

 

Gril 

Nakládaná vepřová krkovice 2 Ks/400g                                                                                      150 Kč 

Nakládané kuřecí prsa 2 Ks/400g                                                                                                120 Kč 

Steak hovězí Entrecote z vysokého roštěnce 100 g                                                                  100 Kč 

Vyzrálý hovězí steak z mladého býka 100 g                                                                                 95 Kč 

Flank steak z hovězího pupku z mladého býka 100 g                                                                 95 Kč 

Klobásky na gril různé druhy 100g                                                                                                 30 Kč 

(s bylinkami, s houbami, se sušenými rajčaty)                                                                             

Klobásky na gril hovězí 100 g                                                                                                          50 Kč 

Pstruh s máslem a bylinkami  100 g                                                                                              35 Kč 

Zelenina na gril 100 g                                                                                                                       25 Kč 

Kečup různé druhy 1 porce                                                                                                             20 Kč 

Domácí tatarská omáčka 1 porce                                                                                                  30 Kč 

Majonéza 1 porce                                                                                                                             20 Kč 
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Hořčice různé druhy 1 porce                                                                                                          40 Kč 

Česnekový dip 1 porce                                                                                                                     35 Kč 

Domácí lanýžová majonéza 1 porce                                                                                              40 Kč 

 

Obložené mísy 

Obložená sýrovo-salámová mísa pro 2 osoby (krabice nebo podnos)                                  600 Kč 

(výběr prémiových salámů a sýru, ovoce, zavařenina) 

Obložená sýrovo-salámová mísa pro 4 osoby (krabice nebo podnos)                              1 200 Kč 

(výběr prémiových salámů a sýrů, ovoce, zavařenina) 

Uzený losos                                                                                                                                      600 Kč 

(200 g uzený losos, křepelčí vejce, ředkvička, kapary, červená cibule, medovo-hořčičný dip) 

Caprese 300 g                                                                                                                                    80 Kč 

(mozzarella, rajče, bazalka, bazalkové pesto) 

Mísa s humusem ze sušených rajčat a zeleninou                                                                     500 Kč 

Mísa c crudité a zeleninou                                                                                                            600 Kč 

Dětský food box                                                                                                                              400 Kč 

(šunka, sýr, zelenina, ovoce, něco sladkého na zub, pití) 

 

Něco sladkého 

Marmeláda (různé druhy) s croissantem                                                                                     60 Kč 

Opočenský prémiový smetanový jogurt 150 g                                                                            40 Kč    

(černý rybíz, malina nebo hruška s karamelem) 

Jogurt s müsli, džemem a ovocem                                                                                                45 Kč 

Jogurt řecký s medem, ořechy a ovocem                                                                                     45 Kč 

Domácí Termix                                                                                                                                  48 Kč 

Domácí Pribináček                                                                                                                            48 Kč 
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Ovoce 

Ovoce mix pro 2 osoby                                                                                                                  200 Kč 

Ovoce mix pro 4 osoby                                                                                                                  400 Kč 

Bedýnka jahod 1 Kg                                                                                                                        200 Kč 

Borůvky 200 g                                                                                                                                    80 Kč 

Maliny 200 g                                                                                                                                      80 Kč 

 

Zelenina 

Zelenina pro 2 osoby                                                                                                                     200 Kč 

Zelenina pro 4 osoby                                                                                                                     400 Kč 

 

Pečivo 

Preclík louhovaný                                                                                                                             18 Kč 

Francouzská bageta                                                                                                                          15 Kč 

Bageta s parmazánem                                                                                                                     40 Kč 

Fitness bageta                                                                                                                                   30 Kč 

 

Sladké pečivo 

Medovník 116 g                                                                                                                                80 Kč 

Medovník ořechový 145 g                                                                                                            100 Kč 

Domácí bábovka                                                                                                                             400 Kč 

Croissant máslový                                                                                                                             18 Kč 

Kobliha s ovocnou náplní                                                                                                                18 Kč 

Croissant s meruňkovou náplní                                                                                                      26 Kč 

Pletenec s pekanovými ořechy                                                                                                       30 Kč 

Šáteček s višňovou náplní                                                                                                               35 Kč 

Šnek se skořicí                                                                                                                                   25 Kč 

Šnek rozinkový                                                                                                                                  25 Kč 

Kostka s pudingem                                                                                                                           28 Kč 
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Muffin borůvkový                                                                                                                             45 Kč 

Muffin s čokoládou                                                                                                                           40 Kč 

Donut různé druhy                                                                                                                           26 Kč 

Moravský koláč s máslovou drobenkou                                                                                       36 Kč 

Závitek s čokoládou a máslem                                                                                                        25 Kč 

 

Slané koláče 

Sýrový slaný koláč z listového těsta                                                                                            500 Kč 

(máslové listové těsto, sýr s modrou plísní, brie, hruška, jablko, červené řepa, tymián, ořechy, 

brusinková marmeláda) 

Koláč z listového těsta s prosciuttem                                                                                         400 Kč 

(máslové listové těsto, prosciutto crudo, rajčata, černé olivy, mozzarella, rukola) 

Quiche se slaninou a pórkem                                                                                                       600 Kč 

(slanina, cibule, pórek, čedar, smetana, tymián) 

Quiche cibulový                                                                                                                              600 Kč 

(cibule, pórek, smetana, camembert, gruyére) 

Quiche s kozím sýrem a špenátem                                                                                              600 Kč 

(kozí sýr, špenát, sušená rajčata, smetana) 

Quiche s kuřetem a pórkem                                                                                                         600 Kč 

(kuřecí maso, pórek, tymián, hrubozrnná hořčice, smetana, gruyére)¨ 

 

Obložené chleby a bagety 

Chleba s vajíčkovou pomazánkou a ředkvičkou 1 ks                                                                  45 Kč 

Chleba s pomazánkou z červené čočky a chorizem 1 Ks                                                            70 Kč 

(chléb, pomazánka z červené čočky, bazalka, rajče, chorizo, pražené slunečnicové semínka) 

Chleba s Gervais 1 Ks                                                                                                                       45 Kč 

(chleba, sýr Gervais, ředkvička, okurek, hrášek) 

Chleba se schwarzwaldskou šunkou, krémovým sýrem a ředkvičkou 1 ks                            60 Kč 

Chleba se sýrem Leerdammer, máslem, vejcem a ředkvičkou 1 ks                                         60 Kč 
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Chleba se šunkou Radatz , máslem, nakládanou okurkou a                                                     70 Kč 

nakládanou cibulkou 1 ks 

Chleba se šunkou Radatz, sýrem Leerdammer, máslem a ředkvičkou 1 ks                           70 Kč 

Chleba s hovězím v pepři s máslem, hořčicí a ředkvičkou 1 ks                                                70 Kč 

Obložený žitný chléb s hummusem a sušenými rajčaty 1 Ks                                                    70 Kč 

(žitný chléb, hummus se sušenými rajčaty, sušená rajčata, rukola, pražená dýňová semínka) 

Obložený žitný chléb s pomazánkou z červené řepy a kozím sýrem 1 Ks                               70 Kč 

(žitný chléb, kozí sýr čerstvý, pomazánka z červené řepy, rukola, pražené piniové oříšky) 

Obložená houska s máslem, šunkou, sýrem a čerstvou zeleninou 1 ks                                  45 Kč 

Obložená houska s máslem, sýrem a čerstvou zeleninou 1 ks                                                 45 Kč 

Obložená houska s máslem, šunkou a čerstvou zeleninou 1 ks                                               45 Kč 

Obložená bageta s míchanými vejci 1 Ks                                                                                      80 Kč 

(bageta, máslo, míchaná vejce, prosciutto cotto, rukola, parmazán) 

Obložená bageta šunkovo-sýrová půlka nebo celá                                                          45Kč/90 Kč 

(bageta, majonéza, salát, rajče, okurka, šunka, sýr) 

Obložená bageta sýrová půlka nebo celá                                                                        45 Kč/ 90 Kč 

(bageta, majonéza, salát, pórek, červená paprika, uzená gouda, emmental, camembert) 

Obložená bageta tuňáková půlka nebo celá                                                                    45 Kč/90 Kč 

(bageta, majonéza, salát, červená cibule, vejce, tuňák, rajče) 

Francouzská bageta půlka nebo celá                                                                                 45 Kč/90 Kč 

(bageta, majonéza, rukola, rajče, francouzský salám, emmental) 

Italská bageta půlka nebo celá                                                                                         60 Kč/120 Kč 

(bageta, ančovičková majonéza, prosciutto crudo, salám milano, emmental, rukola) 

Bageta Caesar půlka nebo celá                                                                                         60 Kč/120 Kč 

(bageta, ančovičkový dip, salát, slanina, parmazán, kuřecí steak) 

Bageta Caprese půlka nebo celá                                                                                      60 Kč/120 Kč 

(bageta, mascarpone, mozzarella, rajče, rukola, bazalkové pesto) 

Bageta s uzeným lososem půlka nebo celá                                                                    60 Kč/120 Kč 

(bageta, krémový sýr Philadelphia, uzený losos, rukola) 
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Bageta s kuřecími stripsy půlka nebo celá                                                                        45 Kč/90 Kč 

(bageta, dip, salát, kuřecí stripsy) 

Croissant s citrónovým mascarpone a jahodami 1 ks                                                                60 Kč 

Croissant s camembertem a francouzským salámem 1 ks                                                        80 Kč 

(croissant, máslo, rukola, camembert, francouzský salám, brusinková zavařenina) 

Croissant s camembertem a šunkou 1 K s                                                                                    80 Kč 

(croissant, rukola, máslo, camembert, šunka od kosti, brusinková zavařenina) 

 

Obložené chlebíčky 

Mozzarella chlebíček s bazalkou 1 Ks                                                                                            60 Kč 

(bílý italský chleba, šlehané mascarpone s bazalkovým pestem, 

rajče, mozzarella, bazalka) 

Mozzarella chlebíček s rukolou 1 Ks                                                                                            60 Kč 

(bílý italský chleba, šlehané mascarpone s rajčatovým pestem, 

rajče, mozzarella, bazalka) 

Ricotta chlebíček se sušeným rajčetem 1 Ks                                                                               40 Kč 

(bílý italský chleba, šlehaná ricotta, sušená rajčata, rukola) 

Chlebíček se šlehaným mascarpone s pestem, prosciuttem a křepelčím vejcem                 80 Kč 

(bílý italský chleba, šlehané mascarpone s pestem ze sušených rajčat, prosciutto crudo, 

sušená rajčata, křepelčí vejce, rukola, parmazán) 

Chlebíček s kozím sýrem a prosciuttem                                                                                       80 Kč 

(bílý italský chleba, rukola, kozí sýr, fík, prosciutto crudo, med) 

Chlebíček s ruským vejcem a kaviárem                                                                                        80 Kč 

(veka, bramborový salát, vejce, majonéza, šunka od kosti, kaviár z lososa) 

Chlebíček se schwarzwaldskou šunkou 1 Ks                                                                                40 Kč 

(veka, schwarzwaldská šunka, smetanový sýr, ředkvička) 

Chlebíček mini s pomazánkou z červené řepy a kozím sýrem 1 Ks                                          30 Kč 

(bageta, pomazánka z červené řepy, kozí sýr, rukola, pražené piniové oříšky) 

Chlebíček mini s humusem a sušenými rajčaty 1 Ks                                                                   30 Kč 

(bageta, hummus se sušenými rajčaty, sušená rajčata, rukola, pražené dýňové semínka) 
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Chlebíček mini s pomazánkou z červené čočky a chorizem 1 Ks                                              30 Kč 

(bageta, pomazánka z červené čočky, rajče, bazalka, chorizo, pražené slunečnicové semínka) 

Šunkový chlebíček 1 Ks                                                                                                                    40 Kč 

(veka, pomazánkové máslo, šunka, okurek, rajče, vejce) 

Šunkovo-sýrový chlebíček 1 Ks                                                                                                       40 Kč 

(veka, pomazánkové máslo, šunka, sýr, vejce, rajče, okurek) 

Šunkovo-salámový chlebíček 1 Ks                                                                                                 40 Kč 

(veka, pomazánkové máslo, šunka, salám, sýr, vejce, rajče, okurek) 

Sýrový chlebíček 1 Ks                                                                                                                       45 Kč 

(veka, pomazánkové máslo, hermelín, niva, Krolewski sýr, vejce, salát, pórek, rajče) 

Chlebíček s hovězím v pepři 1 Ks                                                                                                   50 Kč 

(veka, pomazánkové máslo, salát, rajče, sterilovaný okurek, stříbrné nakládané cibulky, 

hovězí v pepři) 

 

Saláty 

Řecký salát 1 porce                                                                                                                           80 Kč 

(rajče, okurka, paprika, červená cibule, černé olivy, feta, máta) 

Balkánský salát 1 porce                                                                                                                   70 Kč 

(rajče, okurka, paprika, červená cibule, černé olivy, balkánský sýr, bazalka) 

Zeleninový salát 1 porce                                                                                                                  60 Kč 

(mix salátů, rajče, ředkvička, mrkev, okurka, červená cibule, zelené olivy, zálivka) 

Mozzarella salát 1 porce                                                                                                                 80 Kč 

(rukola, rajče, mozzarella třešinky, černé olivy) 

Tuňákový salát 1 porce                                                                                                                    80 Kč 

(mix salátů, tuňák, černé olivy, červená cibule, vejce, mrkev, okurka, rajče, kukuřice) 

Salát s kuřecím masem a Lučinou 1 porce                                                                                   80 Kč 

(mix salátů, kuřecí prso, Lučina, pražená dýňová semínka, rajče) 

Těstovinový salát s tuňákem 1 porce                                                                                          120 Kč 

(těstoviny, tuňák, jarní cibulka, černé olivy, bílá paprika, pažitka, kapary, ančovičková 

majonéza) 
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Těstovinový italský salát 1 porce                                                                                                 120 Kč 

(těstoviny, rajčata, italský salám, nakládané grilované papriky, červená cibule, černé olivy, 

mozzarella třešinky, petržel, dresink) 

Těstovinový salát s kuřecím masem 1 porce                                                                             120 Kč 

(těstoviny, kuřecí prso, baby špenát, sušená rajčata, plněné zelené olivy, červená cibule, 

dresink) 

 

Nápoje 

Sypaný čaj ve frenchpressu 1l                                                                                                      120 Kč 

Káva ve frenchpressu 1l                                                                                                                120 Kč 

Domácí ledová káva Dalgona                                                                                                          50 Kč 

Ovocný džus různé druhy 0,5l                                                                                                        45 Kč 

Ovocný džus různé druhy 1l                                                                                                            90 Kč 

Domácí ledový čaj s ovocem 0,5l                                                                                                   50 Kč 

Domácí ledový čaj s ovocem 1 l                                                                                                   100 Kč 

Domácí limonáda s ovocem (dle sezónní nabídky)  0,5l                                                            60 Kč 

Domácí limonáda s ovocem (dle sezónní nabídky)  1 l                                                            120 Kč 

Voda neperlivá s ovocem a bylinkami 0,5 l                                                             25 Kč 

Voda neperlivá s ovocem a bylinkami 1 l                                                                                     45 Kč 

Voda perlivá s ovocem a bylinkami 0,5 l                                                                                      30 Kč 

Voda perlivá s ovocem a bylinkami 1 l                                                                                          50 Kč 

Bohemia sekt brut 0,2l                                                                                                                  120 Kč 

Bohemia sekt demi sec 0,2l                                                                                                          120 Kč 

Zonin Prosecco 0,2l                                                                                                                        200 Kč 

Víno 0,2l                                                                                                                                           120 Kč 

Rajec perlivá voda 0,75l                                                                                                                   60 Kč 

Rajec jemně perlivá voda 0,75l                                                                                                      60 Kč 

Rajec neperlivá voda 0,33l                                                                                                              30 Kč 

Rajec jemně perlivá voda 0,33l                                                                                                      30 Kč 

Rajec perlivá voda 0,33l                                                                                                                   30 Kč 
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San Pellegrino perlivá voda 0,75l                                                                                                   60 Kč 

Evian voda 0,75l                                                                                                                              100 Kč 

Evian voda 0,33l                                                                                                                                50 Kč 

Badoit voda 0,75l                                                                                                                            100 Kč 

Badoit voda 0,33l                                                                                                                              50 Kč 

Rauch 100% džus různé druhy 0,2l                                                                                                40 Kč 

Rauch ovocný nektar různé druhy 0,2l                                                                                         40 Kč 

Rauch ledový čaj různé druhy 0,33l                                                                                               40 Kč 

Vinea bílá 0,25l                                                                                                                                  30 Kč 

Vinea červená 0,25l                                                                                                                          30 Kč 

Kofola 0,33l                                                                                                                                        30 Kč 

Royal Crown Cola Classic 0,25l                                                                                                       45 Kč 

Royal Crown Cola Slim 0,25l                                                                                                           45 Kč 

San Pellegrino limonáda 0,33l                                                                                                        40 Kč 

Bohemsca limonáda různé druhy 0,3 l                                                                                         70 Kč 

 

 

 

 

Vína nabízíme dle aktuální nabídky, kterou při vyžádání rádi poskytneme. 

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

Nevíte si rady? Nechte to na nás! Rádi poradíme a na míru vše sestavíme! 

 


