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- Coffee break

- Večerní bufet (min. 40 osob.)

- Večerní bufet se servírovaným hlavním chodem

- Večerní servírované menu (3 chody, 4 chody)
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COFFEE BREAK (12 os.)  290 CZK

- Krevetový koktejl v listu little gem

- Kanapka s modrým sýrem, řepou a ořechy

- Hovězí Pastrami na pivním crackeru, nakládáná okurka 

- Parfait z drůbežích jater, rebarborový jam

- Kanapka se škvarky, pivní cracker, nakládaná okurka

- Brownies s esspresem a červenou řepou

- Carrot cake



VEČERNÍ BUFET ECONOMY (40os.) 790 CZK

Předkrmy

- Terina z uzených vepřových kolen, slaninový jam, pickles

- Brokolicový krém, Stilton cheese

Polévka

- Irish beef stew, bramborová kaše s pórkem

Hlavní chody 

- Citronový custard tart

Dezerty 

- Hruška, med, Stilton cheese, ořechy

- Káva, čaj, džus, mošty, limonády, perlivá / neperlivá voda

- Náš ovocný salát

VEČERNÍ BUFET FISH (40os.) 890 CZK

Předkrmy

- Lososové pastrami, pivní chips, fermentované ředkvičky

Polévka

- Kapustnica, houby, uzená zakysanka 



VEČERNÍ BUFET EXCLUSIVE (40os.) 990 CZK 

Předkrmy

Polévka

- Kapustnica, houby, uzená zakysanka 

- Hovězí wellington, bramborový fondant, glazované mrkve

Hlavní chody 

- Sticky date pudding, kokosová omáčka

Dezerty 

- Carrot cake, citronová ricotta, pistácie

- Skotské paté z uzeného lososa, ružový pepř, citron, pečivo

- Hruška, med, Stilton cheese, ořechy

- Losos ala Grenobloise (Losos pečený v celku, s kapary, 
   máslem, petrželí, krutony a citronem)

Hlavní chody 

- Ten nejlepší fish pie, petrželová strouhanka

Dezerty 

- Banana bread, máslo z javorového sirupu



VEČERNÍ SERVÍROVANÉ MENU 3 CHODY (40 os.)

1. menu 890 CZK

- Skotské paté z uzeného lososa, ružový pepř, citron, pečivo

- Vepřová kotleta na kosti, máslo z hrachového misa 
   a máku, grilované zelí, black pudding

- Mrkvový dort, ricottová poleva z pomeranče

2. menu 890 CZK

- Kroketa z přeštíka, pickles, uzená jablka

- Seafood Chowder, tagliatelle z mořských řas

- Sticky date pudding, whiskey zmrzlina, kokosový karamel

3. menu 890 CZK

- Treska Skrei, máslo z mořských řas, majonéza z uzených
   mušlí, kedlubna

- Kaštanové noky, lesní houby, tymián a pecorin

- Sticky date pudding, whisky zmrzlina, kokosový karamel



VEČERNÍ SERVÍROVANÉ MENU 4 CHODY (40 os.)

FISH menu 1090 CZK 

- Krevetový koktejl na toastu, little gem

- Skotské paté z uzeného lososa, ružový pepř, citron, pečivo

- Grilovaná makrela, fenyklový salát, sezónní listy, nori,
   brambory, černý česnek

- Sticky date pudding, kokosová omáčka

STANDART menu 990 CZK

- Pastrami z lososa, kvašená zelenina

- Kaštanové noky, lesní houby, tymián a pecorino

- Shepherd‘s pie (masová směs zapečená cheddarovou kaší)

- Cheesecake brownies

EXCLUSIVE menu 1190 CZK

- Trio ústřic v úpravě šéfkuchaře

- Treska Skrei s divokými houbami

ECONOMY menu 890 CZK 

- Parfait z kachních jater, rebarborový jam, pickles, pečivo

- Krevetový koktejl na toastu, little gem

- Vepřová kotleta na kosti, máslo z hrachové misa a máku, 
   grilované zelí, black pudding

- Carrot cake, citronová ricotta, pistácie



 1h 420 CZK  za 1 osobu 

2h 510 CZK  za 1 osobu

3h 590 CZK  za 1 osobu

4h 680 CZK   za 1 osobu

PIVO  (Guinness, Únětické pivo)

NÁPOJOVÝ BALÍČEK BASIC

PIVO (Únětické pivo) 

VÍNO (Ryzlink vlašský Kosík, Shiraz - Whistling duck) 

NEALKO (voda, Coca-cola, Dietz juice - jablko, pomeranč, rybíz, 
ananas, rajče)

VÍNO  (Ryzlink vlašský Kosík, Manieri, Vermentino, Shiraz - 
Whistling duck, Fontalsalice Sangiovese)

WELCOME DRINK (Crémant de Bourgogne B & B Bouché brut)

NÁPOJOVÝ BALÍČEK PREMIUM

WELCOME DRINK (Crémant Domaine BB Bouché, Blanquette 
de Limoux - brut)

- Vege - Quiche ze špenátu, hrášku a emulze z medvědího
   česneku

- Vysoký roštěnec, máslo z modrého sýra, gratinovné 
   brambory
- Carrot cake, citronová ricotta, pistácie

NEALKO  (voda, Coca-cola, Dietz juice - jablko, pomeranč, rybíz, 
ananas, rajče)



 1h 530 CZK  za 1 osobu 

2h 620 CZK  za 1 osobu

3h 710 CZK  za 1 osobu

4h 800 CZK   za 1 osobu

NÁPOJOVÝ BALÍČEK ALL INCLUSIVE

PIVO  (Guinness, Únětické pivo, Speciál na čepu)

VÍNO  (Domaine Doudet-Naudin, Chardonnay AOC, Ryzlink 
vlašský Kosík, Manieri, Vermentino, Shiraz - Whistling duck, 
Fontalsalice Sangiovese, Bodegas Navajas Rioja)

NEALKO  (voda, Coca-cola, Dietz juice - jablko, pomeranč, rybíz, 
ananas, rajče)

COCKTAILS A SHOTS (4 cocktails a 3 destiláty dle domluvy )

WELCOME DRINK (Crémant Domaine BB Bouché, Blanquette 
de Limoux brut nebo rosé)

 1h 490 CZK  za 1 osobu 

2h 580 CZK  za 1 osobu

3h 670 CZK  za 1 osobu

4h 760 CZK   za 1 osobu

COCKTAILS  (3 druhy dle domluvy)



Pronájem se zahradou PO - SO (200 os.)
150 000 CZK (minimální konzumace)

Pronájem PUB salónku (50 os.)  
45 000 CZK (minimální konzumace)

Korkovné (200 CZK / lahev)

Barmanská show 6000 CZK

Ke každé akci nad 40 osob, účtujeme 10 % service charge

Uvedené ceny jsou s DPH

Výzdoba od 10000 CZK  individuální domluva

Možnost fotokoutku, dle aktuální ceny


