
 

SLAVNOSTNÍ VEČEŘE 
 

 

 
 

Menu I – 145,00 PLN/os. 
 

Polévka 
Krém z rajčat s parmazánem 

 

Hlavní chod 
Roláda z vepřové kotlety s hříbky  

Slezské bramborové knedlíčky („klusky“) 
Salát z červeného zelí s jablky 

 

Dezert 
Teplý štrúdl s kopečkem zmrzliny a šlehačkou 

 

Studený bufet 
Talíř uzenin (3 druhy šunky) 

Sýrová deska 
Sezonní salát 

Krekry s bylinkovou, vaječnou a lososovou pomazánkou 
Domácí paštika 

Výběr pečiva 
Máslo 

 

Teplá večeře 
Žurek v chlebové misce 

 

Nápoje 
Voda s ledem a citronem 0,5l/osoba 

Ovocné džusy 0,5 l/osoba 
Káva / čaj, mléko, cukr, citron – formou bufetu bez omezení 

 
 
 
 

Menu II – 185,00 PLN/os. 
 

Polévka 
Rajčatový krém se smaženým hráškem 

 

Hlavní chod 
Vepřová roláda plněná bůčkem, okurkou 

a cibulí 100% 
Zbojnická vepřová kotleta (zapékaná 

s uzeným sýrem) 50% 
Obalovaná kuřecí prsa s plísňovým sýrem  

a černými olivami 50% 



 
Slezské bramborové knedlíčky („klusky“) 100% 

Opékané brambory 50% 
Hranolky 50% 

 
Salát z červeného zelí 100% 

Mrkvový salát s kousky pomeranče 50% 
Salát z pekingského zelí 50% 

 

Dezert 
Vanilková zmrzlina se sezonním ovocem a šlehačkou 

 

Studený bufet 
Talíř uzenin (3 druhy šunky) 

Sýrová deska 
Sezonní salát 

Salát s kuřecím masem a ananasem 
Sleď ve smetaně 
Kuřecí galantina 

Slané bábovičky s pochoutkovou pomazánkou (lososovou, sýrovou, bylinkovou, 
s tvarohem) 

Paštiky tří příchutí 
Nakládaná zelenina a kvašené okurky 

Domácí sádlo 
Máslo 
Pečivo 

 

Teplá večeře 
Gulášová kotlíková polévka s nočky 

 

Nápoje 
Voda s ledem a citronem 0,5l/osoba 

Ovocné džusy 0,5 l/osoba 
Káva / čaj, mléko, cukr, citron – formou bufetu bez omezení 

 
 
 

Menu III – 205,00 PLN 
 

Předkrm 
Pečená paštika podávaná s jeřabinovou omáčkou a tymiánovou topinkou  

 

Polévka 
Brokolicový krém podávaný s praženými mandlemi  

 

Hlavní chod 
Pikantní vepřová kotleta prokládaná bůčkem  

a mozzarellou 100% 
Krůtí prsa zapékaná se šťavnatou hruškou  

a plísňovým sýrem 50% 
Losos zapékaný s česnekovým máslem 50% 

 
Pečené brambory 100% 

Vařené brambory polité máslem 50% 
Hranolky 50% 



 
Grilovaná zelenina 100% 

Mrkvový salát s kousky pomeranče 50% 
Salát Coleslaw 50% 

 

Dezert 
Vanilková zmrzlina s horkými malinami a šlehačkou 

 

Studený bufet 
Deska s uzeninami a masem (3 druhy šunky, tlačenka, salámy 

a kabanosy, pečená kotleta a krkovice s meruňkami a švestkami) 
Deska tvrdých a plísňových sýrů  

s ořechy a hroznovým vínem 
Salát de luxe z ledového salátu s melounem, 

jahodami, parmskou šunkou a arašídy  
Salát z červené řepy s praženými slunečnicovými semínky 

Sleď ve smetaně s mletým pepřem 
Kuřecí galantina 

Zeleninová galantina 
Paprikové rolády s tvarohem a špenátové rolády s ochuceným tvarohem 

a s lososovou a tvarohovou náplní 
Sádlo s cibulkou a jablky 

Nakládaná zelenina a kvašené okurky 
Máslo 
Pečivo 

 

Teplá večeře 
Baršč z červené řepy s kroketem 

 

Nápoje 
Voda s ledem a citronem 0,5l/osoba 

Ovocné džusy 0,5 l/osoba 
Káva / čaj, mléko, cukr, citron – formou bufetu bez omezení 

 
Ceny platí při počtu minimálně 30 osob. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.liburniahotel.pl 
www.restauracjaliburnia.pl 

http://www.liburniahotel.pl/
http://www.restauracjaliburnia.pl/

