MENU
W elcom e drink
Svařené víno, horká Medovina
Prosecco Brut
Pomerančový a jablečný juice, Minerální voda
P ochutiny
Sušené ovoce – švestky, datle, fíky, jablka, meruňky
Vánoční cukroví
Studené buffet
Zvěřinová paštika se sušenými švestkami
Pikantní marinovaná vepřová pečínka
Burgunská šunka s nakládanými baby okurkami
Kuřecí stripsy s barbecue omáčkou
Variace klobásek s chilli papričkama
Terinka se šunkou a křenem
Kuřecí roláda s křišťálovými cibulkami
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Rybí a m ořské speciality
Krabí salát s řapíkatým celerem a vlašskými ořechy
Variace uzených ryb s kaparovou omáčkou
Lososový tartar se smítkem kopru a řezem citrónu
Variace Sushi – maki, temaki, sashimi, wasabi, zázvor, sojová
omáčka
Salátové buffet
Nabídka čerstvé zeleniny – tomaty, papriky, okurky
Trhané saláty s hruškou a kozím sýrem
Ledový salát s tuňákem a vejci
Zelný salát s mrkví a křenem
Kukuřičný salát s černými olivami
Jogurtový a bylinkový dresink
Olivový olej, Balsamico

www.trojacatering.cz

Teplé buffet
Pečený norský losos se špenátovou omáčkou, pařížské brambůrky
Smažené kuřecí řízečky, domácí bramborový salát
Domácí svíčková na smetaně, jemný karlovarský knedlík
Staročeský houbový kuba
Dančí ragú na švestkách, bramboráčky
Kachní prsa na rozmarýnu, šťouchané brambory
Vepřové medailónky na koriandru s limetkovou omáčkou,
Basmati rýže
P ečivo
Variace světlého a tmavého pečiva, 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
Salát z čerstvého ovoce
Panna cotta s ovocným přelivem
Variace čerstvého ovoce
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N ápoje
Velkopopovický Kozel 11 , nealkoholické pivo
Červené a bílé víno z moravských sklepů
Nealkoholické nápoje-Coca Cola, Fanta, Minerální voda, výběr z
ovocných džusů
Káva espresso s mlékem
Široká paleta černých, zelených a ovocných čajů
Nápoje mohou být účtovány podle skutečné konzumace
nebo
můžete využít našich nápojových balíčků.
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