Nabídka cateringu
TEPfactor Slapy

ZLATÝ RAUT – VARIANTA A
1 kg / os. 889,- (nad 30 osob)

Studené pohoštění Finger-food-250g/os.
Vepřová panenka podávaná s celerovou remuládou a pečenou mrkví
Játrová paštika s brusinkami
Kuřecí řízeček na špejli
Sevillské olivy v tomatovém pestu
Salátek s rukolou a pečenými žampiony na balsamico octu
Saláty – 100g
Šopský salát
(Čerstvá krájená zelenina se strouhaným sýrem)
Mozzarella s rajčaty a rukolovým pestem
(Mozzarella, rajče na plátky s pestem z rukoly, sůl, pepř ol. Olej)
Salát Coleslaw
(Krájené bílé zelí s mrkví, marinované v soli, pepři a olivovém oleji / bílý
jogurt)

Teplé pohoštění - 500g/Os.
Pečená kýta od kosti se šťouchanými bramborami
(Uzená šunka od kosti, pečená s šalvějí a máslovými bramborami)
Pečená kuřecí prsa s bylinkami a sýrovou omáčkou
(Kuřecí kousky, podávané v sýrové omáčce ze smetany)
Pečená zelenina s loupanými rajčaty a mozzarellou (Ratatouille)
(Pečený lilek a cuketa na bylinkách, podávaný s krájenou mozarelou a
tomatovou omáčkou)
Pečivo-180g/os
Sladké pohoštění- 2Ks /os (60)g
Čokoládový dort
Jablečný závin s levandulí
akcí

* lze objednat 14 dní před

ZLATÝ RAUT – VARIANTA B
1 kg / os. 889,- (nad 30 osob)

Studené pohoštění Finger-food-250g/os.
Švestičky pečené ve anglické slanině
Játrová paštika s brusinkami
Kuřecí řízečky na špejli
Koláček s šalotkou a kozím sýrem
Pečená červená řepa podávaná s rukolou
Saláty – 100g
Šopský salát
(Čerstvá krájená zelenina se strouhaným sýrem)
Mozzarella s rajčaty a rukolovým pestem.
(Mozzarella, rajče na plátky s pestem z rukoly, sůl, pepř ol. Olej)
Salát Coleslaw
(Krájené bílé zelí s mrkví, marinované v soli, pepři a olivovém oleji / bílý
jogurt)

Teplé pohoštění - 500g/Os.
Krájený Bůček, pečený s kořenovou zeleninou, bylinkami a pečené
brambůrky
(Krájený bůček na kmínu, pečený s kořenovou zeleninou, a opékanými
bramborami)
Indické kuře s domácí kary pasty a kokosovým mlékem, podávané s
jasmínovou rýží (pikantní pokrm)
(Cibule, zázvor, česnek směs Indického koření, oříšek, chilli, červená
paprika)
Pečená zelenina s loupanými rajčaty a mozzarellou (Ratatouille)
(Pečený lilek a cuketa na bylinkách, podávaný s krájenou mozarelou a
tomatovou omáčkou)
Sladké pohoštění- 3Ks /os (90)g
Cheesecake s borůvkovým pyré
Čokoládový dort
Jablečný závin s levandulí

Pečivo-180g/os

* lze objednat 14 dní před akcí

STAROČESKÝ RAUT
549,- / os.

Pečená kýta s kostí
Klobásky
Domácí škvarková pomazánka
Pečená kukuřice na špejli
Míchaný zelný salát
Kyselé okurky
Nakládané cibulky
Pikantní kozí rohy
Pečivo
*Staročeský raut podáváme od 15 osob. Objednat lze 5 dní před Vaší akcí.

TEPfactor RAUT – VARIANTA A
469,- / os.

Kuřecí vývar se zeleninou
Mix čerstvých salátů
Salát Coleslaw
Zeleninový míchaný salát
Steak z krkovice / kuřecí steak, šťouchané brambory
Panna Cotta s lesním ovocem
Pečivo
*Objednat lze 5 dní před Vaší akcí. TEPfactor raut podáváme od 10 osob.

TEPfactor RAUT – VARIANTA B
469,- / os.

Česnekové polévka se sýrem
Nakládané kozí rohy
Salát Coleslaw
Grilované žampiony
Hovězí guláš, houskový knedlík, cibulka
Tiramisu
Pečivo
*Objednat lze 5 dní před Vaší akcí. TEPfactor raut podáváme od 10 osob.

OBLOŽENÉ MÍSY
Zeleninová mísa: sezónní zeleninové crudité podávané s domácím dipem - 1,9 kg / 700,- (doporučeno pro 5 osob)
Sýrové a uzeninové delikatesy: výběr uzenin a sýrů – 1,75 kg / 800,- (doporučeno pro 5 osob)
Ovocná mísa: vybrané sezónní čerstvé ovoce – 6 kg / 1 300,- (doporučeno pro 10 osob)

COFFEE BREAK
Sladký coffee break: káva, čaj, sladké pečivo – 85,- / osoba
Slaný coffee break: káva, čaj, slané pečivo – 85,- / osoba

DÁLE NABÍZÍME:
• Welcome drink – 35,• TEP bageta (salát, šunka, sýr) – 50,• Pečená kýta - 4 650,• Medovník – 50,• Pizza – 99,• Pannini – 70,• Grilovaná klobása – 60,• Nakládaný hermelín – 65,• Domácí teplé brambůrky s dipem – 55,Využít můžete stálé nabídky z našeho samoobslužného baru.
V případě potřeby úpravy nabízeného menu neváhejte kontaktovat našeho Event Managera.

