
KONFERENČNÍ MENU 

Ranní coffee break 
Domácí švestkový koláč s drobenkou 
Domácí jablečný koláč s drobenkou 

Croisant plněný čokoládou 
Minerální voda nebo juice 
Káva espresso s mlékem 

Paleta černých, ovocných a zelených čajů 
 

Dopolední coffee Break 
Výběr z mini sendvičů 

Mini závin s jablky 
Čerstvé ovoce 

Minerální voda nebo juice 
Káva espresso s mlékem 

Paleta černých, ovocných a zelených čajů 
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Oběd 
 

Studené buffet 
Domácí lotrinský quiche 

Zvěřinové klobásky s chilli papričkami 
Vepřová pečínka v pepři se smetanovým křenem 

Moravské uzené s nakládanými okurkami 
Terinka se šunkou a křenem 

Lososový tartar s créme fraiche 
Kuřecí roláda s jarní zeleninu 

 
Salátové buffet 

Výběr z čerstvé zeleniny Tomaty, Okurky, Papriky 
Kukuřičný s cibulkami a olivami 

Trhaný salát s hruškou a kozím sýrem 
Salát z červené řepy s feta sýrem 

Zeleninový salát s tuňákem 
Salát coleslaw 

-Balsamico, dresinky, olivový olej 

www.trojacatering.cz 



Polévka 
Cibulačka se smetanou a sýrovými krutony 

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 
Krémová lososová polévka 

 
Krájíme před hosty 

Pražská šunka na kosti se smetanovým křenem, hořčicí a kyselou 
okurkou 

 
Teplé buffet 

Vepřový špíz se slaninou a zeleninou, Basmati rýže 
Krůtí medailonky na tymiánu, šťouchané brambory 
Pečená máslová ryba se špenátem, baby brambůrky 

Hovězí líčka na červeném víně, jemný karlovarský knedlík 
Hovězí gulášek, bramboráčky 

Zeleninový bulgur se sušenými rajčaty 
Hříbkové rizoto sypané parmazaném 

 
Pečivo 

Světlé a tmavé banketní pečivo, chléb. 
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Sýry 
Nabídka českých sýrů s hroznovým vínem a ořechovými jádry, 

madeland, koliba, ementál, pepřový hermelín,  
blaťácké zlato, uzený eidam, 

amerser, blue cheese, sýrové copánky 
 

Sladký ráj 
Variace mini dezertů 
Variace mini donutů 

Panna cotta  s ovocným přelivem 
 

Variace čerstvého ovoce 
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Nápoje 
Nealkoholické pivo, 

Coca Cola, Fanta, Sprite, Minerální voda, 
Pomerančový, jablkový, multivitamínový juice 

Káva espresso s mlékem 
Paleta černých, ovocných a zelených čajů 

 
Nápoje mohou být účtovány podle skutečné konzumace 

 
nebo 

 
můžete využít našich nápojových balíčků. 

 
  
 



Odpolední coffee break 
Domácí švestkový koláč s drobenkou 
Domácí jablečný koláč s drobenkou 

Vanilkový krém s lesním ovocem 
Výběr z čerstvého ovoce 
Minerální voda nebo juice 
Káva espresso s mlékem 

Paleta černých, ovocných a zelených čajů 
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Večerní raut 
 

Studené buffet 
Domácí lotrinský quiche 

Burgunská šunka se smetanovým křenem 
Uzený losos s kapary 

Domácí paštika s brusinkami 
Variace klobásek s chilli papričkami 

 
Salátový buffet 

Výběr z čerstvé zeleniny – Tomaty, Okurky, Papriky 
Salát z grilované zeleniny 

Zelný salát s křenem a feferonkami 
Trhaný salát s hruškou a kozím sýrem 
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Teplé buffet 
Kuřecí medailonky s chedarovou omáčkou, Basmati rýže 

Kachní prsa na zázvoru, šťouchané brambory 
Grilovaný losos s champagne omáčkou, zeleninový kuskus 
Hovězí svíčková na smetaně, jemný karlovarský knedlík 

Vepřové nudličky se zeleninou, bramboráčky 
Těstoviny v tomatové omáčce 

 
Vaříme před hosty 

Hovězí Stroganoff 
 

Pečivo 
Světlé a tmavé banketní pečivo, chléb. 
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Sýry 
Nabídka českých sýrů s hroznovým vínem a ořechovými jádry, 

madeland, koliba, ementál, pepřový hermelín,  
blaťácké zlato, uzený eidam, 

amerser, blue cheese, sýrové copánky 
 

Sladký ráj 
Variace mini dezertů 
Variace mini donutů 

Cheesecake 
Salát z čerstvého ovoce 

 
 
 

Večerní raut je možno provést i formou grilování. 
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Nápoje 
Pivo Kozel 11,Nealkoholické pivo, 

Bílé a červené víno z moravských sklepů 
Coca Cola, Fanta, Sprite, Minerální voda, 

Pomerančový, jablkový, multivitamínový juice 
Káva espresso, široká paleta čajů 

 
Nápoje mohou být účtovány podle skutečné konzumace 

 
nebo 

 
můžete využít našich nápojových balíčků. 

 
  
 



KONTAKTNÍ OSOBY 
Andrea Štípková | +420 775 477 131 | stipkova@trojacatering.cz 

Pavel Šteiner | +420 603 160 236 | steiner@trojacatering.cz 
 

TROJA CATERING COMPANY A.S. 
Ocelárenská 1777, 

272 01 Kladno 
IČO: 05623162 DIČ: CZ05623162 
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