
 

 

 

 

 

 

Slavnostní menu 
 

Vážení zákazníci, 

dovolujeme si Vám nabídnout uspořádání společenských akcí pro 10 a více osob 

včetně zajištění obsluhy a kompletního servisu dle Vašeho přání. Naše nově moderně 

zařízené salonky s výhledem na velehradskou baziliku jsou ideálním místem pro pořádání 

rodinných či firemních oslav, svateb, promocí, smutečních hostin nebo rautů. 
 

Každá realizovaná akce je originálem připraveným na míru pro jednotlivé zákazníky. Sestavíme 

pro Vás slavnostní menu dle Vašich představ. Naše gastronomická nabídka obsahuje 

nepřeberné množství jídel v široké rozmanitosti teplé i studené kuchyně. Kvalita surovin, 

profesionální přístup a především spokojenost Vás a Vašich hostů je naším hlavním cílem.  

 

Věříme, že příjemné prostředí nových prostor VEGA centra a bezprostřední blízkost velehradské 

baziliky svojí výjimečností jistě umocní zážitek z Vašeho slavnostního dne. V případě, že si pro 

Vaši slavnostní příležitost vyberete přece jen jinou lokalitu, jsme ochotni Vám zajistit kompletní 

gastronomický servis na Vámi určeném místě.  

 

Na následujících stranách jsme pro Vás připravili nabídku slavnostního menu, podle které si 

můžete sestavit vlastní menu dle Vaší chuti. 
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Studené předkrmy 

Šunkový šáteček s křenem a šlehačkou 

Plněné ovoce šunkovou fáší 

Mozzarela s rajčetem a bazalkou 

Rajče plněné sýrovým salátem 

 

Polévky 

Slepičí vývar s domácími nudlemi a játrovými knedlíčky 

Hovězí vývar s masem a domácími nudlemi 

Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 

Slovácká kyselice 

 

Teplé předkrmy 

Kachní játra na šalotce a lesních houbách 

Žabí stehýnka na tymiánu a česneku 

Bramboráček s kuřecími nudličkami a zeleninou 

Houbový toustík se sýrem 
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Ryby 

200g  Candát na roštu s bylinkovou omáčkou 

200g  Losos s rajčaty a mozzarelou s bazalkovou omáčkou 

200g  Filátka ze pstruha na grilované zelenině s bylinkovým máslem 

200g  Losos na bylinkovém másle 

Drůbež 

200g  Kuřecí prsíčka v jogurtové marinádě na liščím ragú 

150g  Smažený kuřecí řízek 

150g  Smažená kuřecí prsíčka s anglickou slaninou a nivou 

150g  Smažený kuřecí řízek se šunkou a sýrem 

200g  Kuřecí prsíčka na másle 

200g  Kuřecí prsíčka se smetanovo-houbovou omáčkou 

350g  Kachní stehno na medu 

Zvěřina 

150g  Kančí medailonky se šípkovou omáčkou 

150g  Jelení steak na lesních hříbkách 

150g  Srnčí ragú na červeném víně 

150g  Srnčí medailonky s brusinkovou omáčkou 

Speciality 

900g  Grilované vepřové koleno 

250g  Pečená kachna plněná játrovou fáší – mandlovou fáší 

200g  Mix gril s pikantním zeleninovým přelivem 

300g  Slovácká mísa (vepřový vrabec, uzená krkovice, kachní stehno, 

červené – bílé hlávkové zelí) 
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Hotové pokrmy 

150g  Hovězí svíčková na smetaně 

150g  Hovězí guláš 

150g  Vepřový vrabec, dušené zelí 

150g  Vepřový guláš 

 

Minutkové pokrmy 

200g  Hovězí steak s pepřovou omáčkou 

200g  Hovězí steak na zelenině s bylinkovým máslem 

200g  Vepřové žebírko na zelených fazolových luscích se slaninou 

200g  Medailonky z vepřové panenky v anglické slanině 

s hříbkovou omáčkou 

200g  Vepřová krkovička na černém pivě se sázeným vejcem 

 

Bezmasé pokrmy 

100g   Smažený sýr 

120g   Smažený hermelín 

120g   Smažená niva 

200g   Smažený květák 

200g   Smažená brokolice 

120g   Grilovaný hermelín na letovém salátě s teplou hruškou  
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Přílohy 

200g  Vařené brambory 

200g  Šťouchané brambory 

200g  Opékané brambory 

200g  Smažené hranolky 

200g  Americké brambory 

200g  Sedlácké brambory 

200g  Smažené bramborové plátky 

200g  Rýže, Kari rýže, Šunková rýže,  Zeleninová rýže 

150g  Kynutý knedlík 

200g  Karlovarský knedlík 

200g  Bramborový knedlík 

200g  Teplá anglická zelenina 

Nakládaná zelenina (cibulky, feferony, okurky) 

Pečivo 

Tatarská omáčka, Kečup, Hořčice 

Saláty 

400g  Šopský salát 

400g  Řecký salát 

400g  Ještědský salát 

400g  Těstovinový salát s kuřecím masem 

400g  Feferonkový salát 

400g  Zelný pikant 

400g  Celerový salát 

400g  Ovocný salát 

400g  Bramborový salát s majonézou i bez majonézy 
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Studený raut 

Rautové řízečky (kuřecí, vepřové) 

Rautové řízečky v sezamu, v bramboráčku, v lupínkách 

Kuřecí roláda plněná vajíčkovou fáší (žampiony, šunka, vejce, paprika) 

Kuřecí roláda plněná masovou fáší 

Vepřová roláda plněná masovou pikantní fáší 

Roláda (mletá vepřová, bůčková) 

Galantinka (vepřová panenka plněná masovou fáší nebo čabajkou) 

Pikantní vepřové kuličky se sýrem 

Kuřecí špalíčky nadívané brokolicí a nivou 

Uzená kýta (křen, cibulky, beraní rohy, hořčice, kečup) 

Plněná zelenina (česneková, nivová, sýrová, ořechová, šunková) 

Kanapky (šunkové, poličanové, hermelínové, sýrové, s debrecínkou, lososové)  

Jednohubky (šunkové, hermelínové, lososové, česnekové, poličanové, s klobásou) 

Sýrové rolády slané (smetanový krém, uzenina) 

Sýrové rolády s ovocem (smetanový krém, ovoce) 

Obložené mísy (sýrové, uzeninové, kombinované) 

Plněná vajíčka 

Plněná rajčata hermelínovým salátem 

Plněná broskev jemným kuřecím salátem 

Pečivo – chléb, rohlíky, grahamové rohlíky, banketky,  

Teplý raut 

Uzená kýta 

Pečené sele 

Kuřecí ragú 

Vepřové a kuřecí medailonky 
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