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BOWLING CITY – CATERING

Rautová nabídka

Občerstvení na míru pro vaše oslavy,
večírky, svatby a setkání různého druhu.

*použité fotografie v tomto dokumentu jsou ilustrační

Chaloupky 543
Veselí nad Moravou 698 01

www.bowlingcity.cz

OBJEDNÁVKY
Catering a salonek +420 775 246 351



Hovězí líčka na kořenové zelenině a červeném víně

Hovězí guláš

Filátka z vepř. panenky na houbovém ragů

Pečená vepř. žebra v naší BBQ omáčce

Konfitovaný vepř. bůček

Vepřový řízek

Vepřové výpečky

Rolovaná vepř. krkovička s bylinkovým pestem

Kuřecí řízek 

Kuřecí stripsy v kukuřičné strouhance

Marinovaná kuřecí stehýnka

Kuřecí roláda

Smažená kuřecí játra

Smažené žampiony

Kachní játra ve slanině

Uzená šunka na kosti (od 8kg)

Uzená selečí kýta (od 2,5kg)

Krevety grilované

Krevety v těstíčku

Grilovaný losos

TEPLÝ RAUT 
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Kanapky s hermelínem a brusinkami (od 20 ks)

Kanapky s prosciuttem a parmezánem (od 20 ks)

Kanapky s uzeným lososem a koprem (od 20 ks)

Sendvič s pečenou paprikou a kozím sýrem (od 4ks)

Sendvič s hovězí šunkou a vajíčkovou pomazánkou (od 4ks) 

Sendvič s rukolovým pestem a schwarzwald. šunkou (od 4ks)

Bagetka s trhaným vepřovým masem

Hovězí tatarák s topinkami

Hovězí roastbeef

Tatarák z lososa, toustíky

Mísa sýrová

Sýrová roláda

Mísa uzeninová

Paštika z kachních jater

Zabijačková mísa (tlačenka, jitrnice, ovar)

Naše domácí škvarky 

Ovoce   

STUDENÝ RAUT
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Bramborový salát s majonézou

Šopský salát s balkánským sýrem

Těstovinový salát

Celerový salát

Salát z červeného zelí a jablíček

Coleslaw salát

Grilovaná zelenina na másle (brokolice,paprika,cibule,cuketa)

Grilovaná zelenina s bylinkami (lilek,rajčata,cuketa,cibule,paprika)

Grilované žampiony

Řecký salát s olivami

Gratinované brambory se smetanou a sýrem

Brambory grenaille 

Rautové pečivo, naše dalamánky, čerstvé bagetky

PŘÍLOHY
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Štrůdl (od 10 ks)

Koláček

Drobenkový koláč s ovocem (od 10 ks)

Domácí medovník (od 16 ks)

Panna Cotta

Tiramisu 

Báleše s povidly a mákem (od 20 ks) 

SLADKÉ
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