
SILVESTROVSKÉ MENU

podávané během celého večera na palubě lo# 

PORTA BOHEMICA 1

Předkrmy
Canapés s uherským salámem a okurk& cornichon

Canapés s camembe' a oliv& plněn& ančovičkami

G(lované krevety v šampaňském želé

Cro,sant se zvěřinov& paštik&

Tekkamaki-  suši s tuňákem

Ume-kju maki - suši s umeboši a okurk&

Sakemaki – suši s lososem

Ošinkomaki - s takuanem



Studená kuchyně 

Sýrová roláda  s čer-vými bylinkami

a franc&zsk& .en& šunk&.

Králičí paštika se sušenými švestkami s rukol& a

brusinkov&- ovocn& omáčk&.

Hovězí carpaccio se -r&haným

parmazánem a chorvatským domácím olivovým olejem.

Anglický ro-beef s hořčičn& kru-& a pepřov& 

omáčk&.

Tatarák z tuňáka s čer-vými bylinkami, limetkovo- 

olivov& zálivk& a wasabi kaviárem.



Va(ace italských sušených .enin 

 Prosciu0o San Daniele, Co1a Parma , Salame al 

Vino Chianti a Pance0a alle Erbe s olivami a 

sušenými rajčaty

Va(ace .ených ryb  .ených

za -udena s koprovo - limetkovým přelivem

Zvěřinová hu3enina s jogu'ovo – křenov& omáčk& 



Teplá kuchyně

“Entrecote”  s pepřov& omáčk&

Kuřecí “bamboo” s italsk& sušen& slanin& “Pance0a”

O(ginální libový zvěřinový gulášek s pikantním do0i

Pomalu pečené plněné 4 kg  babyselátko

Špízky s krevetami a provensálským kořením

Gratinované brambory s parmazánem

Domácí špekové knedlíčky



Sladká kuchyně

Ovocné špízky v čokoládovém kabátku

Čokoládové košíčky plněné

směsí lesního ovoce se šlehačk&

Čokoládová m&se

Čokoládové ca1uccino s

příchutí kanadských brusinek

Profiterolky s čokoládov& náplní a vanilkovým přelivem

Karamelový  do'ík s hruškami



Z6avá kuchyně

Řecký salát se sýrem feta a panenským olivovým olejem 

s oregánem

Italský salát s rukol& a  polníčkem , přelitý zálivk& 

z čer-vých limetek , panenského olivového oleje a 

balsamica “Di Modena”

Va(ace čer-vého ovoce na rautových platech



Pochutiny k pivečku a vínu

Va(ace ze slaných plodů, nakládaných ve “Wasabi”

Va(ace sušených plodů

(p,tácie, buráčky, mandle )

Smažené cibulové kr&žky, chilli pap(čky, čer-vé     

a bramborové lupínky



Po půlnoci...

Z  bio “Angus býčků “ hovězí svíčkové tatarský bi9ek

se vším co k němu patří a topinkami

Králičí kald&n s játrovými knedlíčky  a domácími 

nudlemi  

Tra#ční čočka na kyselo s .en& šunk& 

z mladého selátka a nakládan& zelenin&


