
Nabídka menu v Divadle Kalich

Studená kuchyně:
  Italská a tyrolská sušená šunka se žlutým melounem
 Dva druhy paštik /s ořechy a brusinková/, višňové čatní
 Italské mleté masové fricadelle s rajčat. bazalkovým dipem
 Marinovaný uzený hov. jazyk na asijský způsob
 Salát „Capresse“ /rajčata, bazalka, mozzarella/
 Smaž. mini řízečky /mix kuř. prsa a vepř. panenka/, br. salát
Teplá kuchyně:  
– v základní ceně k výběru dvě jídla z níže uvedené nabídky:
 Hovězí guláš pražských fiakristů
 Pomalu pečené, rožněné a filírované hovězí /Brisket/ z plemene „Black Angus“  
 na šalotkách
 Pečená špikovaná krocaní prsa v bylinkách s holandskou nebo francouzskou   
 omáčkou „Café de Paris“
 Dušené jelení ragú na lesních houbách
 Pražská šunka na kosti s jablečným křenem, okurčičky... 
Přílohy: 
 jasmínová rýže, domácí žemlové knedlíčky, grilovaná zelenina,  
 vař. grenaille /brambůrky/, zeleninový kuskus + pečivo
Dezerty:
 Ovocné koláče, čokoládový dortík, mrkvový dortík, dortík  z červené řepy,   
 cheesecake, muffiny, panna cotta... a prkénko sýrů

Cena za osobu 600,- Kč bez DPH – gramáž 400g/osobu
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Studené občerstvení

- chlebíčky (x druhů - herkules, šunka, losos, sýr, debrecínka, tuňák) 26,- Kč 
- kanapky (x druhů - klobása, hermelín, šunka, krab, sýr)  17,- Kč                                         
- sýrová mísa (x druhů) 1kg              600,- Kč
- ovocná mísa (druhy dle sezony) 1kg                      480,- Kč
- zeleninová mísa (druhy dle sezony) 1kg           480,- Kč
- bramborový salát 1kg                        115,- Kč
- kuřecí řízečky 1kg + okurčičky                      550,- Kč
- vepřové řízečky 1kg + okurčičky            650,- Kč
- bankenky (tmavé i světlé)          6,- Kč
- minidezerty (x druhů)                14,- Kč
- svatební koláčky (x náplní)      10,- Kč
- minipředkrmy:         27,- Kč
 mozzarella s rajčátkem a bazalkou
 parmská šunka, sušená rajčata a rukola
 domácí paštička s brusinkovým přelivem
 uzený losos, koprové žervé a kopr
 humus s mrkvičkou       
- slané pečivo (oříšky, chipsy, tyčky) + tácky, ubrousky       1000,- Kč
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