
 

rodinná oslava / firemný event 
narodeniny, promócie, krstiny, stretávky kary, 

stužkové slávnosti, firemné večierky 

od €22 / osoba 
(ponuka bufetov je platná od 25 osôb) 

 

V CENE JE ZAHRNUTÉ 

obed / večera formou bohatého teplého a studeného bufetu 

1l/4os. džbán s vodou mätou a citrónom 

slávnostné nastieranie 

prenájom sály 

parkovanie 



 

A. bufet a’la chef €22 / osoba  

(bez možnosti výberu konkrétnych jedál) 

1x predjedlo 

1x polievka 

2x mäsité jedlo 

1x bezmäsité jedlo 

2x príloha 

3x čerstvá zelenina (šalátový bufet) 

2x dezert 

olivové oleje, dresingy, pečivo 

B. bufet €29 / osoba 

predjedlá 

crostini (opečený domáci chlebík s kuracou pečienkou, kapary a tymiánom a čakankou) 

tekvicová paštéta s domácou brioškou 

polievka 

slepačia polievka s cestovinou, mäsom a zeleninou 

hlavné jedlá 

grilovaný kurací steak s domácim bylinkovým maslom 

bravčové medailónky z karé na farebnom korení 

penne arabiatta, strúhaný parmezán 

prílohy 

basmati ryža 

pečené baby zemiaky s rozmarínom 

šalátový bufet –  paprika, paradajka, uhorka 

olivové oleje, dresingy, pečivo 

dezerty 

tvarohová štrúdľa s vanilkovo-škoricovým krémom 

strúhaný tvarohový koláč s malinovým dipom 



 C. bufet €29 / osoba 
predjedlá 

parma melone / melón prekladaný parmskou šunkou a hoblinami z parmezánu 

zemiakovo-zelerové pyré s roastbeefom a ružičkovým baby kelom 

polievka 
paradajková polievka s bazalkou a syrom 

hlavné jedlá 
morčací steak z grilu na krémovej omáčke z pečenej hrušky 

karé plnené syrom v chrumkavom trojobale 

talianske rizoto s restovanou čerstvou zeleninou 

prílohy 
opekaná zelenina 

pučené zemiačky s jarnou cibuľkou 

šalátový bufet –  paprika, paradajka, uhorka 

olivové oleje, dresingy, pečivo 

dezerty 

ľahké piškótové cesto s čučoriedkovou marmeládou a limetkovou penou 

wafle s horúcou belgickou čokoládou a šľahačkou 

D. bufet €34 / osoba 
predjedlo 

domáca paštéta z husacej pečeňe 

kuracie fašé plnené špenátom a mozzarellou 

polievka 

kapustnica s udeným mäsom a hubami 

hlavné jedlá 

konfitované kačacie stehná s bylinkami  

srnčie krémové ragú  

pečený morčací steak s krémom z údeného syra 

bryndzové halušky, opečená slaninka, pažítka 

prílohy 
domáca karlovarská žemľová knedľa, karamelizovaná červená kapusta 

varené zemiačky na masle s čerstvou vňaťkou 

šalátový bufet –  paprika, paradajka, uhorka 

olivové oleje, dresingy, pečivo 

dezerty 

domáce lekvárové pirohy s roztopeným maslom, mleté  orechy, mak 

citrónový koláč s polentou zdobený rozmarínovou penou 



 

E. bufet €34 / osoba 

predjedlo 

guacamole - pomazánka z čerstvého avokáda s opečeným toastom  

údený losos s medovo-kôprovou omáčkou a limetkovou ricottou 

polievka 

esencia z teľacích kostí s celestínskymi rezancami a zeleninou 

hlavné jedlá 

grilované rebierka v pivnej marináde  

restované kuracie prsia obalené v prosciute, plnené baby špenátom, paradajkami a mozzarelou 

pečená treska s cesnakovo-citrónovým maslom 

krémové kuriatkové rizoto s tymiánom 

prílohy 

opekané zemiaky so slaninkou a cibuľkou 

basmati ryža 

šalátový bufet –  paprika, paradajka, uhorka 

olivové oleje, dresingy, pečivo 

dezerty 

panna cotta s malinovou omáčkou 

čokoládový mousse s citrónovým mascarpone 



 
ponuka ďalších jedál na doobjednávku 

predjedlá 
50g mozarela caprese €2,50 

50g vitelo tonato (na tenko nakrájané teľacie mäso s tuniakovou omáčkou a kapary) €6,20 

50g syrovo-šunková roláda €2,20 

hlavné jedlá 
100g kuracie minirezne v sezame €3,50 

100g bravčové minirezne €3,50 

100g kuracie krídelká v barbecue marináde €3,50 

130g kuracie stehná v medovo-sezamovej marináde €4,00 

175g pečené kačacie stehná na mede €6,50 

100g hovädzia sviečková na smotane €5,00 

100g pečená klobása plnená syrom €5,00 

100g marinované bravčové rebierka €3,70 

100g srnčie krémové ragú z pliecka, brusnice €10,00 

100g kotlíkový hovädzí guláš so zemiakmi a lečom, chlieb €5,50 

100g bryndzové halušky, opečená slaninka, pažítka €2,60 

100g penne arrabiatta v omáčke z paradajok s parmezánom €2,50 

100g linguine aglio olio s parmezánom €2,50 

100g bulgur so sušenými paradajkami €2,50 

prílohy 
100g anglická zelenina €2,50 

100g varené zemiaky s čerstvou petržlenovou vňatkou €1,60 

100g grilovaná zelenina €2,50 

100g domáca žemľová knedľa €2,20 
1ks / 50g mastená lokša €2,20 

100g červená karamelizovaná kapusta €2,20 

šaláty 
100g cestovinový šalát šunkový s hráškom a syrom €2,50 

100g cestovinový šalát olivový s bazalkou a sušenými paradajkami €2,50 

100g cestovinový šalát s kuracím mäskom a broskyňami €2,60 

100g grécky šalát (feta, olivy, červená cibuľa) €2,60 

100g caprese šalát (mozzarela, paradajky, bazalka) €2,60 

100g caesar šalát (kuracie mäso, krutóny, cherry paradajky) €2,60 

100g zemiakový majonézový šalát €2,50 



ponuka ďalších jedál na doobjednávku 

extra 
100g šúľance preliate roztopeným maslom a posypané orechami / makom €2,50 

100g výber exkluzívnych syrov (korbáče, oštiepok, camembert, kozí syr, hrozno, orechy, lolo polníček) €4,00 

100g výber exkluzívnych údenín (klobása, údená šunka, saláma, varené vajíčko, feferóny, lolo, polníček) €4,00 

0,25l kapustnica s udeným mäskom, klobásou a hubami, chlieb €4,50 

pečené prasiatko (cca 23kg) + pochutiny (chren, horčica, kečup, šťava z výpeku prírodná + smotanová, kyslé 

uhorky, baranie rohy, feferónky, kyslá kapusta, chilli, chlieb) €350,00 

čokoládová fontána + 2,5kg balenie belgická čokoláda (mliečna, horká alebo biela) €85,00 

200g domáce tyčinky z lístkového cesta a drobné slané (1 košík) €3,90 

50g / 1ks bezlepkové pečivo €2,50 

1kg ovocná misa - ovocie v celku (jablko, banán, hrozno, hruška) €7,50 

100g ovocná misa - filetované ovocie €2,50 

25g / 1ks ovocná palička – ideálna k čokoládovej fontáne (4 druhy sezónne ovocie) €0,50 

100g nakrájaný melón (počas letnej sezóny) €1,50

Hmotnosť mäsa je uvedená pred tepelnou prípravou, hmotnosť prílohy alebo hotového jedla je uvedená po tepelnej úprave. 
Zmluvné ceny sú tvorené dohodou a sú vrátane DPH 20%. Ceny sú platné od 11.02.2019. Prevádzkovateľ A Premium Services s.r.o, 

Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava, IČO 46192301


