
BANKETOVÁ MAPA 



COFFEE BREAK I.
Káva, čaj dle výběru, minerální voda Rajec, 
juice.

Cena 95 Kč/osoba

COFFEE BREAK II.
Káva, čaj dle výběru, minerální voda Rajec, 
juice, výběr 1 ks sladkého dle nabídky.

Cena 150 Kč/osoba

COFFEE BREAK III.
Káva, čaj dle výběru, minerální voda Rajec, 
juice, výběr 1 ks sladkého a 1 ks slaného dle 
nabídky, čerstvé krájené ovoce.

Cena 245 Kč/osoba

COFFEE BREAK IV.
Káva, čaj dle výběru, minerální voda Rajec, 
juice, výběr 2 ks sladkého a 2 ks slaného dle 
nabídky, čerstvé krájené ovoce.

Cena 325 Kč/osoba

COFFEE BREAK V.
Firemní snídaně formou snídaňového bufetu, 
káva, čaj dle výběru, minerální voda Rajec, 
juice.

Cena 405 Kč/osoba

SLADKÉ
Tradiční koláčky (mák, tvaroh), jablečný závin, 
tvarohový dortík s borůvkou, čokoládový 
dortík s jahodou, drobenkový koláč  
se sezónním ovocem, banánová bábovka.

SLANÉ
Mini croissanty (šunka, sýr, zelenina),  
mini bagetka „caprese“ s rukolou a pestem, 
rustikální bagetka s chorizem a polníčkem, 
dýňová bagetka s parmskou šunkou, 
parmazánem a sušenými rajčaty, brusinková 
bagetka s kozím sýrem, trhaným salátem 
a ořechy.

COFFEE BREAKS

Připravili jsme pro Vás zajímavé možnosti občerstvení na Vaši akci konanou v konferenčních prostorech budovy  
Centra pohybové medicíny Pavla Koláře:

www.restauracecolumna.cz

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Ceny obsahují obsluhu, inventář.



www.restauracecolumna.cz

BUFET I.
Saláty (100 g na  osobu)
„Caesar“ salát s kuřecím masem a krutony.
Řecký salát se zeleninou a sýrem feta.
Dresinky, octy a oleje.

Předkrmy (100 g na osobu)
Carpaccio z červené řepy s kozím sýrem 
a vlašskými ořechy.
Pečená krůtí prsa s pikantním mango 
chutney.

Hlavní chody (150 g na osobu)
Grilovaná vepřová panenka s hořčičnou 
omáčkou.
Hovězí Stroganoff z nízkého roštěnce.
Zeleninové lasagne zapečené mozzarellou.

Přílohy (100 g na osobu)
Gratinovaná bramborová kaše s parmazánem.
Jasmínová rýže s tymiánem.
Pečivo z naší domácí pekárny.

Dezerty
Čokoládový mousse s pomerančem.
Tvarohový dortík s borůvkou.
Krájené ovoce.

Cena 590 Kč/osoba

BUFET II.
Saláty (100 g na  osobu)
Mix listových salátu s pečenou paprikou 
a kozím sýrem.
Trhaný salát s kuřecím masem, jablky 
a fenyklem.
Salát s kousky tuňáka, fazolkami a cherry 
rajčaty.
Dresinky a oleje.

Předkrmy (120 g na osobu)
Pečený roastbeef s kaparovou remuládou.
Uzený pstruh na grilované cuketě.

Hlavní chody (150 g na osobu)
Hovězí líčka s kořenovou zeleninou.
 Kachní roláda s červeným zelím  
a smaženou cibulkou.
Kuřecí medailonky na červeném kari  
se zeleninou.

Přílohy (100 g na osobu)
Pečené brambory s červenou cibulí 
a rozmarýnem.
Jasmínová rýže s koriandrem.
Bramborové lokše.
 Pečivo z naší domácí pekárny.

Dezerty
Vanilková panna cotta s malinami.
Ovocná mini tartaletka.
 Čokoládový větrník.

Cena 690 Kč/osoba

BUFETOVÁ MENU

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Bufetová menu servírujeme od 15 osob. Ceny obsahují obsluhu, inventář.
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BUFET III.
Saláty (100 g na osobu)
Trhaný salát s krevetkami a polosušenými 
rajčaty.
Salát s plátky kachních prsou, ořechy 
a višněmi.
Salát Little Gem s marinovanými houbami 
a parmazánem.

Předkrmy (100 g na osobu)
Vitello tonnato s kapary, červenou cibulí 
a citrónem.
Pečené tomaty s mozzarellou Buffalo 
a bazalkou.
Plátky parmské šunky se žlutým melounem 
a salátem rukola.

Hlavní chody (150 g na osobu) Carving
Hovězí Rib Eye s bylinkovým máslem.
Uzené filety lososa.
Špikované krůtí prso italskou slaninou.

Omáčky
Lanýžová omáčka, beurre blanc 
s estragonem, šalvějový demi glace.

Příprava přímo před hosty
Italské risotto s parmazánem.

Přílohy (100 g na osobu)
Gratinované brambory s bylinkami.
Francouzská zelenina na másle.
Pečivo z naší domácí pekárny.

Dezerty
Nugátový dortík.
Pistáciový mousse.
Mini eclair.
Krájené ovoce.

Cena 890 Kč/osob

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Bufetová menu servírujeme od 15 osob. Ceny obsahují obsluhu, inventář.
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GALA BUFET 

Sushi koutek
Variace sushi (nigiri, maki, california).

Předkrmy Finger (3 ks na osobu)
Telecí tataráček s lanýžem v mini tartaletce.
Mousse z kozího sýra s brusinkovým gelem.
Créme brulée Foie gras.

Italský koutek + saláty  
(variace salátů, uzeniny a doplňky),  
příprava probíhá přímo před hosty

Hlavní chody (150  g osoba) carving
Na nízko pečená hovězí svíčková.
Telecí lýtka s kořenovou zeleninou a silnou 
vinnou omáčkou.
Filátka mořského vlka na bylinkovém másle.

Omáčky
Demi glace provoněný Foie gras.
Pažitkový beurre blanc.

Příprava probíhá přímo před hosty
Italské risotto s krevetami.

Přílohy (100 g osoba)
Grilovaná zelenina se sušenými tomaty.
Grenaille s konfitovaným česnekem.
Jasmínová rýže s mladou šalotkou.
Francouzská zelenina na másle.
Pečivo z naší domácí pekárny.

Dezerty
Francouzské sýry s doplňky.
Mini palačinky, příprava probíhá přímo  
před hosty.
Variace makronek.
Vanilkové créme brulée.
Čokoládový dortík.

Cena 1090 Kč/osoba

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Bufetová menu servírujeme od 15 osob. Ceny obsahují obsluhu, inventář.
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FINGER BUFET
Saláty a předkrmy
Trhaný salátek se sušenými rajčaty, 
ořechovým dresinkem a fetaki sýrem.
Salátek z černé čočky s plátky vepřové 
panenky a cibulovým dipem.
Marinovaná kreveta na řasách wakame  
se sójovou majonézou.
Plátky marinované řepy s pěnou z kozího sýra 
a piniovými oříšky.
Hovězí tataráček s pažitkou v mini tartaletce.

Hlavní chody 
Příprava pokrmu probíhá přímo před hosty
Pečený losos s teriyaki omáčkou a wasabi 
pyré.
Kuřecí satay s chilli omáčkou.
Hovězí flank steak s omáčkou z portského 
vína.
Hříbkové risotto s parmazánem.

Dezerty a sýry
Sýrový špíz s fíkovým chutney.
Čokoládový dortík s makronkou.
Jahodový mousse s máslovou sušenkou.
Ovocný špíz s pomerančovým likérem.

Cena 990 Kč/osoba

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Bufetová menu servírujeme od 15 osob. Ceny obsahují obsluhu, inventář.



www.restauracecolumna.cz

MENU I.
Hráškový krém se šunkovými knedlíčky 
a mléčnou pěnou.
Telecí řízek smažený na másle s jemným 
bramborovým pyré a citrónem.
Jahodové knedlíčky s máslem a tvarohem.

Cena 390 Kč/osoba

MENU II.
Tuňákové „tataki“ s wasabi majonézou 
a salátkem z mořských řas.
Pečený flank steak s bramborami grenaille, 
italskou slaninou, fava fazolkami a omáčkou 
z portského vína.
Vanilkové créme brulée s malinami.

Cena 490 Kč/osoba

MENU III.
Plátky anglického roastbeefu s majonézou 
z pečeného česneku a kmínovou brioškou.
Filátko z mořského vlka s pečenou zeleninou, 
rajčaty a šafránovou omáčkou.
Čokoládový dortík s brusinkovým coulis 
a variací makronek.

Cena 490 Kč/osoba

SERVÍROVANÁ MENU

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Servírovaná menu podáváme do 30 osob. Ceny obsahují obsluhu, inventář.
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BBQ
Předkrmy (100 g na osobu)
Studené plátky vepřové panenky s dipem 
z dijonské hořčice.
Pečené papriky s červenou cibulí, feta sýrem 
a rukolou.

Salátový bar
Salát Caesar s kuřecím masem, slaninou, 
krutony a parmazánem.
Čerstvá krájená zelenina (okurky, papriky, 
rajčata).
Oleje a domácí dresinky.

Hlavní chody na grilu (200 g na osobu)
Hovězí flank steak v pepři a bylinkách.
Marinovaná kuřecí prsa v tandori koření.
Steak z vepřové krkovice v dijonské hořčici 
a šalvěji.
Steak z norského lososa v oleji a bylinkách.

Přílohy (100 g na osobu)
Kukuřičný klas na másle.
Pečené grenaille s česnekem a tymiánem.
Pečivo z naší domácí pekárny.

Omáčky
BBQ, pepřová omáčka, domácí remuláda 
s kapary.

Dezerty
Domácí tiramisu.
Kokosová panna cotta s jahodami.

Cena 890 Kč/osoba

Výše uvedené možnosti občerstvení jsme 
schopni v rámci našeho cateringu zajistit  
i na Vaši akci konanou mimo naše konferenční 
prostory. 

V takovém případě ke každému cateringu 
bude účtována práce (150 Kč / pax / hod.)  
a cena za ujeté km (20 Kč / km).

V případě, že ani jedna z variant nabízeného 
občerstvení nevyhovuje Vašim představám, 
sestavíme nabídku na míru Vašim 
požadavkům. 

GRILOVÁNÍ NA ZAHRADĚ

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Ceny obsahují obsluhu, inventář.



www.restauracecolumna.cz

NápOjOVý BALíčEK I.
Neomezená konzumace nealkoholických. 
nápojů, kávy a čaje po dobu konání akce.

Cena 320 Kč/osoba

NápOjOVý BALíčEK II.
Neomezená konzumace kvalitního 
tuzemského vína, Pilsner Urquell, 
nealkoholických nápojů, kávy a čaje po dobu 
konání akce.

Cena 460 Kč/osoba

NápOjOVý BALíčEK III.
Neomezená konzumace kvalitního 
zahraničního vína, Pilsner Urquell, 
nealkoholických nápojů, kávy a čaje po dobu 
konání akce.

Cena 560 Kč/osoba

NABíDKA TUZEMSKýCH VíN  
DO NápOjOVÉHO BALíčKU
Bílé víno
Müller Thurgau, zemské, Rodinné vinařství 
Sedlák, Velké Bílovice.
Ryzlink vlašský, kabinet, Rodinné vinařství 
Horák, Velkopavlovická podoblast.
Ryzlink rýnský, Rodinné vinařství Milan Sůkal, 
Slovácká podoblast.

Červené víno
Cabernet Moravia, jakostní víno, Vinařství 
Beneš, Hrušky.
Rulandské modré, výběr z hroznů, Rodinné 
vinařství Sedlák, Velkopavlovická podoblast.
Frankovka barrique, pozdní sběr, Moravíno 
Valtice, Mikulovská podoblast.

NABíDKA ZAHRANIčNíCH VíN  
DO NápOjOVÉHO BALíčKU
Bílé víno
Grüner Veltliner Steinfeder, Domäne Wachau 
„Katzensprung”.
Pinot Grigio del Veneto ,,L’Elfo“ Sacchetto, 
Venetto & Friuli.
Porca de Murça Branco, Real Companhia 
Velha.

Červené víno
Montepulciano d‘Abruzzo DOC, Farnese Vini, 
Abruzzo.
Evel Tinto, Real Companhia Velha.
El Meson Crianza Tinto, Rioja DOCa.

NÁpOjOVé bALÍčky

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Ceny obsahují obsluhu, inventář.


