
UKÁZKA SVATEBNÍHO MENU 

MENU 1  
(Tradiční české menu) 

Sklenka sektu 

Tradiční pražská šunková rolka nadívaná smetanovým křenem a banketkou 

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou 

Hovězí pečeně svíčková s domácími houskovými knedlíky, brusinkami a šlehačkou 

290,- Kč / osoba 

MENU 2 

Sklenka sektu 

Domácí paštika s brusinkami, ořechy a banketkou 

Zlatý vývar s nudlemi a zeleninou Julienne 

Filet z krůtích prsíček se smetanou omáčkou a rozmarýnovými bramborami 

290,- Kč / osoba 
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MENU 3 

Sklenka sektu 

Variace bílého a zeleného chřestu s citrónovou omáčkou, banketka 

Zlatý vývar s masem a domácími nudlemi 

Filátko z lososa s koprovou omáčkou a petrželkovými bramborami 

350,- Kč / osoba 

MENU 4 
(Vegetariánské menu) 

Sklenka sektu 

Špaldovo-ricottová palačinka 

Brokolicový krém s krutóny 

Grilovaný lilek s kozím sýrem a zeleninou s houbovým kuskusem 

310,- Kč / osoba 

MENU 5 

Sklenka sektu 

Domácí paštika s brusinkami a banketkou 

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou 

Pomalu pečená kachnička s bílým a červeným zelím s variací domácích knedlíků 

300,- Kč / osoba 
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Vzorový svatební raut 

Finger food a malé předkrmy 

kanapka s husí paštikou 
kanapka s parmskou šunkou 

crostini s bylinkovým sýrem a pečenou paprikou 
crostini caprese - tomaty s mozzarellou a bazalkou 

Studené mísy 

koktejlové miniřízečky 
variace uzenin a nakládané zeleniny 

výběr českých sýrů 

Teplé pohoštění 

kuřecí prsíčko plněné špenátem a sušenými rajčaty 
hovězí pikantní guláš s cibulkou 

Přílohy a pečivo 

bramborové medailonky s rozmarýnem 
bylinkové houskové knedlíky 
francouzské křupavé bagetky 

světlý chléb 

Saláty 

variace zeleniny a dalších pochutin 
drátenický bramborový salát 

Ovoce a dezerty 

čokoládová fontána s oblíbeným ovocem 

Cena 350,- Kč s DPH / osoba - kalkulováno pro 30 hostů 

(800 g + 7 ks / osoba) 
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Nápoje 

U nás naleznete široký výběr alkoholických i nealkoholických nápojů. Pokud naše 
nabídka neobsahuje vaše oblíbené nápoje, je možné předem dojednat objednání 
těchto položek, evtl. je možné vlastní dodání v předem stanoveném počtu za předem 
stanovené „korkovné“. 

Prostory (Cena pronájmu a využití vybavení - ZDARMA) 

Hlavní restaurace - kapacita 108 míst, výkonná vzduchotechnika, zázemí pro menší 
kapelu, vlastní ozvučení - technické vybavení, promítací plocha, projektor, jukebox, 
vybavení na karaoke party, TV, free wifi. 

Velký salónek - kapacita 50 míst, výkonná vzduchotechnika, zázemí pro menší 
kapelu, vlastní ozvučení - technické vybavení, promítací plocha, projektor, free wifi 

Zábava  

Rádi pro vás zorganizujeme program a zábavu a to dle vašich představ a finančních 
možností. Aktivity dodáváme s kompletním vybavením a v některých případech i s 
instruktory. 

Zábavný program - umělci, taneční výstoupení, hudba, barman show atd. 

Zábavné aktivity - karaoke, mobilní kasino, společenské soutěže, hry, kvízy atd. 

Chybí vám něco v naší nabídce? Kontaktujte nás. 

Lucie Rašková 

telefon: 737 590 722 
email: lucie.raskova@primecatering.cz 
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