
DĚTSKÉ MENU I. 

Welcome drink 
Dětské šumivé víno 

Pomerančový a jablečný juice, Minerální voda 
 

Pochutiny  
Slané pečivo, chipsy, oříšky, zeleninové crudité s dipy 

  
Studený buffet 

Vepřová pečínka s marinovanými kukuřičkami 
Krůtí šunka s brusinkovým dipem 

Kuřecí roláda s jarní zeleninou 
Kuřecí stripsy s barbecue omáčkou 

 
Salátový buffet 

Výběr z čerstvé zeleniny – tomaty, okurky, papriky 
Trhané listové saláty s hruškou a kozím sýrem 

Salát coleslaw 
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Teplý buffet 
Kuřecí mini řízečky,šťouchané brambory 

Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík 
Vepřová panenka na bylinkách, gratinované brambory 

Krůtí medailonky na tymiánu, šťouchané brambory 
Kuřecí medailonky v sýrové omáčce, Basmati rýže 

Zeleninový bulgur se sušenými rajčaty 
Těstoviny s kuřecím masem v tomatové omáčce 

 
Krájíme před hosty 

Pražská šunka na kosti s křenem a hořčicí 
 
 

Pečivo 
Variace světlého a tmavého pečiva, chléb 
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Sýry 
Nabídka českých sýrů s hroznovým vínem a ořechovými 

jádry, 
madeland, koliba, ementál,  hermelín,  

blaťácké zlato, uzený eidam, 
amerser, blue cheese, sýrové copánky 

 
Sladký ráj 

Variace mini donutů 
Domácí švestkový koláč s drobenkou 
Domácí jablečný koláč s drobenkou 

 
Variace čerstvého ovoce 
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Nápoje 
Výběr z ovocných džusů, 

minerální voda, domácí limonády 
 

Nápoje mohou být účtovány podle skutečné konzumace 
 

nebo 
 

můžete využít našich nápojových balíčků. 
 
  
 



DĚTSKÉ MENU II. 

Welcome drink 
Dětské šumivé víno 

Pomerančový a jablečný juice, Minerální voda 
 

Pochutiny  
Slané pečivo, chipsy, oříšky, zeleninové crudité s dipy 

  
Studený buffet 

Vepřová pečínka s marinovanými kukuřičkami 
Krůtí šunka s brusinkovým dipem 

Kuřecí roláda s jarní zeleninou 
Kuřecí stripsy s barbecue omáčkou 

 
Salátový buffet 

Výběr z čerstvé zeleniny – tomaty, okurky, papriky 
Trhané listové saláty s hruškou a kozím sýrem 

Kukuřičný salát s černými olivami 
Salát z červené řepy se sýrem feta 

Salát coleslaw 
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Gril 
Marinovaná vepřová krkovička na rozmarýnu 

Kuřecí steak na bylinkách 
Grilovaná papriková klobása 
Grilovaná klobása chipolata 

Grilovaný hermelín 
 

Přílohy ke grilu 
Grilovaná zelenina – cuketa, lilek, paprika 

Grilovaný kukuřičný klas 
Šťouchané brambory 

 
Připravujeme před hosty 

Hovězí mini burger s chedarem, tomaty a ledovým salátkem 
 

Omáčky 
Barbecue, koktejlová, andaluská, kari, hořčice, kečup 

 
Pečivo 

Variace světlého a tmavého pečiva, chléb 
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Sýry 
Nabídka českých sýrů s hroznovým vínem a ořechovými 

jádry, 
madeland, koliba, ementál,  hermelín,  

blaťácké zlato, uzený eidam, 
amerser, blue cheese, sýrové copánky 

 
Moučníky 

Palačinky s Vaší chutí 
Čerstvé ovoce přelité mléčnou čokoládou 

 
Zmrzlina 

Kopečková zmrzlina – 4 druhy 
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Nápoje 
Výběr z ovocných džusů, 

minerální voda, domácí limonády 
 

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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