VZOROVÁ Cenová nabídka
- 53 os. oběd / 83os večerní hostina vč. TOP rautu
/ obřad, příprava,…..

RESTAURACE MONACO
Datum:
Jméno:
Telefon:
E-mail:
Obřad kde:
13:00, Altán u restaurace
Čas příjezdu:
12:30
Čas přivítání:
13:45
Čas oběda:
14:00
Čas rautu:
17:00, 20:00
Čas ukončení:
-----Počet osob oběd:
40+13dětí = 53os.
Počet osob k rautu: 83 os.
Společné jméno:
Kontaktní osoba:
????
-------------------------------------------------------------------------------------------Přivítání (rozbití talíře - cena 300,- Kč + přípitek): ANO BOHEMIA DEMI-SEC
Přípitek :

všichni dospělí Bohemia Demi Sec 5lahví á 250,Dětem – dětský míchaný koktejl
CELKEM ZA PŘÍPITEK:

300,1.250,-

1.550,-

Studený předkrm:
- Domácí zvěřinová paštika v panchete z anglické slaniny s brusinkami,
domácí bagetka
53x99,5.247,Polévka :

-

Hovězí consommé s játrovými knedlíčky a zeleninou
53x39 Kč
Servírováno v terinách

2.067 Kč

Hlavní jídlo : - 180g Domácí svíčková na smetaně zahuštěná zeleninou podávaná s domácím
Houskovým, karlovarským knedlíkem, brusinkovou redukcí a

Citronovým konfitem

20x199 Kč

3.980 Kč

- 170g Vepřová líčka pečená na červeném víně se šťouchaným bramborem a
restovanou kořenovou zeleninou
20x 189,3.780 Kč
- 100g Dětský kuřecí řízek, hranolky, kečup
Zákusky:

-

13x89,-

1.157 Kč

svoje, namíchat po obědě na stůl
Cukroví, dorty, výslužky (dortíky a víno) vše přivezou v pátek

Dorty:

svoje, po obědě na stůl, nakrojí novomanželé, my dokrájíme

Celková cena oběda = 16.231,= 306Kč/os – 3chodové menu / 3 druhy hlavního jídla

Samoobslužná lednice:
ANO na restauraci na parketě, vč. barového stolu – skleničky, brčka, led, otvíráky, …..
- džbány s vodou mátou a citronem, limo v pet – (coca-cola, kofola, sodovka,
sprite, ), nealkoholické pivo, Red Bull
- Víno v beginách =Bílé suché Chardonay, růžové polosuché zweigeltrebe a
červené suché Merlot
- Lihoviny: po 3litrech – Božkov Rum, Zelená, Švestka, Jablko, Jager, Morgan
Slané doplňky na stoly: ??????

Přípitek po příchodu večerních hostů???? SABRÁŽ ????

Raut: 17:30
Studený raut:
- Domácí variace paštik v italské šunce
Malá mísa – 20x39,-

780,-

- Carpacio z červené řepy a kozího sýra
Malá mísa

600,-

- Uzeninová mísa – variace uzeniny
Střední mísa

1.000,-

- Sýrová mísa – variace sýrů na prkénku
Střední mísa

- Pečený anglický roastbeef medium

1.300,-

Střední mísa 2,5kg

1.600,-

- Kanapky 2 druhy:
o sous vide kuřecí prsíčka s pancettou, marinovaná zelenina na
domácí cibulové bagetě 20ks
o grilovaný losos na čerstvém salátku a domácí bruschette
20ks
40 x 29,1.160,- Mini Burgery 2 druhy:
o Hovězí s cibulovou marmeládou a chipsem z anglické slaniny
o Kuřecí s mozzarelou a rajčaty
15 + 15 ks á 59Kč
1.770,- Ovocná mísa (ananas, jablka, banány, hrušky, hroznové víno, pomeranče, jahody, meloun, …..)
1.400,- když bude fontána pro děti – větší část ovoce bude nakrájená na
kostičky a připravená s napichovátkama na čokoládu, pokud fontána nebude, bude to jedna velká mísa
- Čokoládová fontána s extra granulovou čokoládou
1kg čokolády
750,- Pečivo
 4 druhy (chleba, bagety, černý chleba, rohlíky)
 Neomezené
1.200,-

SALÁTY
- Ledový salát z kořenové zeleniny a uzené ryby
Malá miska
500,- Salátový bar(krájená zelenina – okurky, papriky, rajčata, dresinky, trhané salátové listy, marinovaný sýr a olivy)
střední misky + trhané saláty velká mísa
1.500,-

13.560,-

Teplý raut:
--- variantu vše na grilu---- Grilovaná kýta na rožni (cca 11kg) + Grilovaná Krůta (cca14Kg)
 Cena za komplet
8.500,- Filírované grilované steaky kuřecí a krkovice
 15 + 15 ks á 200g - grilované postupně dle potřeby, kdyby
zbylo odečte se to z rozpočtu
3.900,- Vepřová žebra pečená v domácí BBQ omáčce
 4kg ( cca 25porcí á 150g)
1.200,-

PŘÍLOHY
- Pečené brambory s anglickou slaninou a cibulkou
20 porcí

400,-

- Pečené brambory vcelku s tvarohovým dipem
20 porcí

500,-

- Restovaná zelenina
20porcí

600,-

- Dochucovací prostředky a dresinky (bylinkové pesto, balzamico, vinagrette, šalotkový dres., česnekový dres., bylinkový dres., chilli dres.,
domácí remuáda, hořčice, kečup, beranní rohy, nakládané okurky a cibulky,
neomezené
1.500,Raut 18:30
-

Míchaný tatarský biftek, podávaný na ledu, topinky pečené na
sádle, česnek
 1kg
1.300,- Hovězí guláš z kližky s cibulí a křenem
 20x 80g á 79,1.580,19.480,-

CELKOVÁ CENA RAUTU = 33.070 kč
Tento raut je opravdu mezi topovými, pokud budeme
řešit úsporu, určitě je zde rezerva na ponížení.
TABULE + SLUŽBY:
Altán:
pronájem, příprava, koberec, židle, potahy, květiny v ratanových
velkých květináčích, stůl, dekorace, číše, přípitek
celková cena
6.000,TABULE SVATEBNÍ : 83os.
Na restauraci do U – 6 os. včele, tabule pro 53os vč. kulatého stolu ve
věži – děti cca 8, zbytek malých dětí u rodičů
5.000,- bílé ubrusy, přírodní běhoun - jůta, svíčky s dřevěnými podstavci, 3x
ubrousky, kamínky, dekorace, na židle mašle, založení inventáře.
- Na salonek tabule do 2x I – pro kamarády 30 os. – bílé ubrusy,
běhoun, decentní dekorace
1.500,- Pokud vyjde počasí, salonek se připravovat, prostírat ani účtovat nebude – VENKOVNÍ
ODPOLEDNÍ PROGRAM viz níže.

Květinová výzdoba:

svoje

CELKOVÁ CENA ZA PŘÍPAVU : 12.500,-

Venkovní odpolední program
V případě pěkného počasí nazdobení venkovních stolů vč. ubrusů a decentní dekorace,
nazdobení a nasvětlení parketu, příprava venkovního baru vč. samoobslužné lednice a
výčepního chlazení na pivo a limonádu. Venkovní raut -2.+3. mezi stromy pod parketem, grily
na kýtu,krůtu a steaky ze stran chaloupky. DJ v chaloupce. Příprava vč. technického zázemí a
úklidu
6.000 ,Tuto variantu odpoledne - je možné zrušit den předem jak bude vypadat počasí!!!!
Hudba – DJ PRACHAŘ

NÁJEM ZA POSKYTNUTÍ PROSTOR --- ZDARMA

5.000,-

Rozvoz hostů domů, či do okolních penzionů: 7Kč/km
Svatební dopňky, dekorace, šaty a veškeré další služby spojené se svatbou:
Svatební agentura Amoroso
Pí. Fridrichová – 721 946 286
Kosmetické služby: Michala Bažantová, Chrudim, 776 200 250

SOUHRNNÁ CENA ZA SVATEBNÍ HOSTINU:
PŘÍPITEK: 1.550 Kč
OBĚD:
16.231 Kč
RAUT:
33.070 Kč
PŘÍPRAVA: 12.500 Kč
=== 63.351 Kč ===
- 763 Kč/os.-

V ceně není zahrnuto: pouze pití, příprava vaianta venek, rozvoz a DJ.

Mějte se krásně a s pozdravem
LUKÁŠ ZEMAN
Tel.: 776 200250
Mail: restaurace.zeman@seznam.cz

