
RAUTY 

Studená kuchyně 

 
/HOVĚZÍ/ 
Carpacio z hovězí svíčkové 
(s bylinkami, parmezánem a panenským olejem) 

Kořeněné hovězí roládky  
(s rajčatovou salsou) 

Marinovaný roastbeeff s tříbarevným pepřem  
(doplněný rajčatovou salsou) 

Svíčková Wellington  
(se studenou omáčkou z bretaňských rajčátek, zel. pepře) 

                                                

Tataráček z hovězí svíčkové  
(s čerstvými toasty) 

Tataráček z mladého býčka  
(s topinkami) 

Variace krájených mas na nudličky 

Marinované nugetky z trojího masa  
(z rybízovou sladkokyselou omáčkou) 

Špikovaná masa pečená 

 

/VEPŘOVÉ/ 
Dražírovaná vepřová pečeně 
(s bylinkovým kořením v listovém těstě) 

Panenky plněné švestkou v armaňaku v máslovém těstě 

Parmská šunka se žlutým melounem 

Pikantní vepřové maso v bylinkách 

Pražská vepřová roláda s tříbarevným pepřem 

Šunkový nářez 

Uzené vepřové s pažitkovým sýrem 

 



/ZVĚŘINA/ 
Galantina zvěřinová 

 

/DRUBEŽ/ 

 
Krůta po lyonsku  

Plněná krůta po zahradnicku 

Terina z kachních jatérek  
(s želé z portského vína) 

Galantina z kachýnky s granátovými jablky 

Jemná kuřecí galantinka s medovým melounem 

Kuřecí miniřízečky s citronkem 

Smažené kuřecí nugetky  
(plněné meruňkou s rybízovým kaldonem) 

Kuřecí koktejl 

Kuřecí roládky 
(jemně kořeněné se zeleninovou nádivkou a čerstvými bylinkami) 

Kuřecí roládky s mandlovou nádivkou  
(plněné zeleným chřestem) 

Marinovaná kuřecí prsíčka s čerstvou zeleninkou 

Marinované kuřecí mini špízy v medové marinádě 

Mexická kuřecí stehýnka v košilce z ang.slaniny 
 

/Ryby/ 
Americký koktejl  
(s mušlemi a krevetkami) 

Čerstvý marinovaný losos 

Carpacio z lososa 

Terina z lososa a brokolice 

Lahůdková lososová paštika 

Lososový tataráček 

Marinovaný losos v zelenině 

Marinovaný losos s medovohořčicovou omáčkou 

Plněný kapr 

Rybí nugetky  



(marinované ve sladkokyselé omáčce) 

Rybí Wellington 
(s humrovou omáčkou/koprovým dipem) 

 

/BEZMASÁ JÍDLA/ 

Pestrá sýrová roláda 

Nakládaný hermelín 
(s feferonkami) 

Staročeské nakládané sýry 
(s cibulkovou čalamádou) 

Sýrové variace  
(s ořechy a hroznovým vínem) 

Sýrové rolády 
(oliva,hr.víno,ořechy,ovoce,šunka) 

Sýrové minišpízy 

Zeleninový závin 

 

 /KUSOVKY / 
 

Medové hrušky v parmské šunce 

Anýzová vajíčka s pekingskou omáčkou 

Anýzová vajíčka s thajskou omáčkou 

Aspikové košíčky s krevetami 

Červený nebo černý kaviár s bliny a zakysanou smetanou  

Domácí minisendviče 
(se šunkou,slaninou,sýrem) 

Kanapky sýrové s olivou, šunkové s ananasem, 

uzeným lososem 

Kaviár (Malosol)  

Mušličky s jemnou francouzkou paštikou a cognacem 

Paštičky z listového těsta s pěnou a lososem 

Plněná rajčata krabím salátem 

Plněná rajčata mozarellou a bazalkou 

Plněná vajíčka šlehaným sýrem a oříškem 



Plněná vajíčka lososem a kaviárem 

Plněné omelety špenátem a zeleninou 

Šunkový kornoutek se smetanovým sýrem 

Roastbeefové rolky s chřestem 

Suchi 

Šunkové kornouty s uherskou pěnou 

Šunkové kornouty se šlehaným žervé a olivou 

Tarletka s herinkem, marinovaném v hořčici a kopru 

Tarletky plněné červeným masem a parmezánem 

Tarletky s lososovým tataráčkem 

Tarletky s pěnou z francouzkých sýrů 

Taštičky z listového těsta plněné zeleninou 

Vejce plněná kaviárem (černý nebo červený) 
 

 
 
 

 

 

       

 
 

 

 
 

 

            
                                                                                                               


