STRAVOVACÍ NABÍDKA RESTAURACE MORRIS NA
RGCML

SNÍDANĚ
-

čas výdeje 07:00 – 10:00 hodin
zajištěny popisky pokrmů a loga

Bohatý buffet (studený i teplý)
překapávaná káva, čaj Aldermann, mléko, neperlivá voda, džusy
míchaná vajíčka s cibulkou, párky, opečené klobásky, pikantní fazole
studené mísy (uzeniny a šunka, sýry 3 druhy, ovoce, zelenina,)
variace pečiva a chlebů vč. sladkého pečiva
müsli, jogurt, máslo, džem
CENA: 175,- Kč / bez DPH

OBČERSTVENÍ DO BAGU
-

čas výdeje dle dohody
varianty je možné kombinovat
výdej při registraci či při snídani v klubovně

STANDART
1 ks
1 ks
1 ks

voda PET 0,5l (perlivá, neperlivá)
sušenka
jablko

CENA: 75,- Kč / bez DPH

EXCLUSIVE
1 ks
1 ks
1 ks

voda PET 0,5l (perlivá, neperlivá)
sušenka
obložená bageta se šunkou a zeleninou

CENA: 100,- Kč / bez DPH

VEGETARIÁN
1 ks
1 ks
1 ks

voda PET 0,5l (perlivá, neperlivá)
sušenka
obložená bageta se sýrem a bylinkami

CENA: 100,- Kč / bez DPH

OBČERSTVENÍ NA JAMCE
-

čas výdeje dle dohody
občerstvení je možné pouze na jamkách č. 1 a 11
občerstvení je formou buffetu bez obsluhy

OBČERSTVENÍ NA JAMKU
-

Variace mini řízečků (vepřové, kuřecí), kyselá okurka, česnekový dip, variace pečiva –
120g / osoba
Variace 3 druhů pomazánek (šunková, tuňáková, papriková), variace pečiva – 50g / osoba
Kynutý koláč s ovocem a drobenkou – 1 ks / osoba

CENA: 185,- Kč / os. bez DPH

NÁPOJE NA JAMKU
- čas výdeje dle dohody
- počty a sortiment nápojů je nutné hlásit předem, na místě může být již pouze omezené množství
a sortiment.

Coca Cola, Light, Zero PET (dle nabídky)
Sprite, Fanta, Ledový čaj PET (dle nabídky)
Voda perlivá, neperlivá PET
Evian PET
Pilsner Urguell PLECH
Radegast Birell PLECH
Red Bul PLECH
překápaváná káva TERMOSKA
čaj (ovocný, černý) TERMOSKA
Grog TERMOSKA

0,5l
0,5l
0,5l
0,5l
0,5l
0,33l
0,33l
1 ks
1 ks
1 ks

49,- CZK
49,- CZK
45,- CZK
89,- CZK
60,- CZK
49,- CZK
79,- CZK
125,- CZK
125,- CZK
300,- CZK

ROZVOZ OBČERSTVENÍ + OBSLUHA NA JAMKÁCH
-

obsluhu na jamkách je možné zajistit za cenu / 150,- Kč / hodina bez DPH
je možné zajistit rozvoz občerstvení a nápojů (alko, nealko) dle Vašeho výběru. Rozvoz
po dobu turnaje na buggy.

OBĚD PO HŘE
FORMOU SERVÍROVANÉHO MENU
- čas výdeje dle dohody
- výběr z menu při registraci, kdy hráči obdrží lísteček s číslem jídla, které si zvolili
- zajištěno menu vč. loga firmy

Varianta č. 1
Slepičí vývar se strouhanou zeleninou, masem a kapáním
150g
1 ks
250g

Smažený vepřový řízek podávaný s lehkým bavorským bramborovým salátem
Pečené kuřecí stehýnko servírované se šťouchaným bramborem, přelité silnou šťávou
Italské penne s bazalkou, česnekem a rajčaty, sypané parmazánem

CENA: 185,- Kč / cena bez DPH

Varianta č. 2
Gulášová polévka ovoněná majoránkou
200g
200g
250g

Vepřový vrabec pečený na černém pivu, doplněný červeným dušeným zelím a
bramborovým knedlíkem
Marinovaný kuřecí steak s chilli omáčkou, servírovaný s hranolkami
Velký řecký salát s marinovaným balkánským sýrem, křupavá bagetka

CENA: 199,- Kč / cena bez DPH

Varianta č. 3
70g

Paštika s pečeným masem a brusinkovým chutney, rozpečený chléb

200g

Marinovaný kuřecí steak položený na ratatouille, doplněný křupavou bagetkou
Hovězí Rib-Eye steak na fazolkách, podávaný s pečenou bramborou s kysanou
smetanou
Italské risotto s houbami, smetanou a bílým vínem, sypané parmazánem

200g
250g

CENA: 315,- Kč / bez DPH

FORMOU BUFFETU
- čas výdeje dle dohody
- zajištěny popisky jídel vč. loga

Varianta č. 1

Studené předkrmy
150 g / os.

Kuřecí miniroláda plněná s nádivkou ze slaniny a žemle, domácí tatarská omáčka
Plátky rajčat s mozzarellou a bazalkovým pestem, česnekový olivový olej
Paštika s pečeným masem a brusinkami
Variace pečiva

Saláty
120 g / os.

Pestrobarevný salát z čerstvé zeleniny, podávaný s marinovaným balkánským sýrem a olivami
Zelný salát Coleslaw s karotkou a ořechy

Teplý buffet
300 g / os.

Zvolna pečený vepřový váleček, krémový citrónový špenát
Špikovaná krůtí prsíčka slaninou, podávané s omáčkou z pečených paprik
Variace smažených mini-řízečků (kuřecí, vepřové), nakládané okurky, feferonky,
2 druhy studených omáček
Italské těstoviny s drcenými rajčaty, bazalkou a parmazánem
Restované brambory s cibulkou
Bramborovo-cuketové bramboráčky
Bramborové noky s cibulkou a česnekem
Variace pečiva

Dezerty
1 ks / 100 g / os.

Jablečný závin s vanilkovým krémem a skořicovým cukrem
Tvarohový Cheese Cake přelitý jahodovým coulis

CENA: 550,- Kč / bez DPH

VARIANTA č. 2

Studené předkrmy
150 g / os.

Škvarková pomazánka s plátky křupavého chleba a jarní cibulkou
Polentové placičky s parmazánem a salátem z čerstvých hub s citrónem a bílým vínem
Zauzená kachní prsíčka, brusinkové coulis, lístky salátu
Uzený hovězí jazyk doplněný marinovanými cibulkami v acetu balsamiku
Variace pečiva

Saláty
120 g / os.

Pečené papriky s marinovaným balkánským sýrem, olivami a sušenými rajčaty
Sladkokyselé salátové okurky s červenými paprikami, drceným pepřem, zázvorem a
koriandrem
Waldorf salát – salát z krájených jablek, řapíkatého celeru, hroznového vína a vlašských
ořechů

Teplý buffet
400 g / os.

Pečené vepřové koleno na asijský způsob (koriandr, citrónová tráva, limetky, chilli, med,
zázvor)
Filírovaný váleček z vepřové panenky s houbovým ragú
Kuřecí prsíčka pečená v marinádě ze sladkého chilli, BBQ omáčka
Pikantní masové kuličky v tomatové omáčce s bazalkou
Nudličky z hovězího masa na červeném víně a perníku
Bramborové gnocchi s česnekem, špenátem, bílým vínem a smetanou
Karlovarský knedlík
Smažené bramborákové nočky
Šťouchaný brambor se slaninou a tymiánem
Bylinková rýže
Variace pečiva

Dezerty a sýry
2ks / 150g / os.

Křehký čokoládový koláč
Variace mini-závinů sypaná skořicovým cukrem
Výběr regionálních sýrů s rukola salátem a hořčičným vinaigrette
Modrý sýr marinovaný s pečenou cibulí, římským kmínem, plátky česnekových rajčat
pečených na olivovém oleji

CENA: 750,- Kč / bez DPH

VARIANTA č. 3 - grilování

Saláty:
150g / osoba

Rukolový salátek s rajčaty
Lehký bramborový salát s koprem a hrubozrnnou hořčicí
Variace pečiva

Gril:
450g / osoba

Grilovaný Flank Steak v hrubozrnném pepři
Kuřecí prsíčko špikované parmskou šunkou, šalvějové máslo
Vepřová panenka marinovaná v olivovém oleji a citrónovém tymiánu
Špíz z hovězí svíčkové se slaninou, cibulí a paprikou
Rib-Eye s koriandrem, marinovaný v chilli a limetkách
Grilovaná klobása
Grilovaná zelenina (papriky, cukety, kukuřičný klas)
Grilované bramboryPečená brambora z grilu s kysanou smetanou a pažitkou
Variace chleba (3 druhy)
Grilované česnekové bagetky

Omáčky k masu:
BBQ
Česneková
Pepřová
Jogurtová s bazalkou a oregánem

Dezert:
1 ks / osoba

Jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou a skořicovým cukrem

CENA: 795,- Kč / bez DPH

