PIKNIK
V ZÁMECKÝCH
ZAHRADÁCH
www.maxmilianresort.cz

PIKNIK
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RODINNÝ PIKNIKOVÝ KOŠ
/ FAMILY PICNIC BASKET

Sendvič se šunkou, sýrem a zahradní zeleninou / Ham & cheese sandwich with garden vegetable
Smažené kuřecí řízečky s kyselou okurkou a čerstvým chlebem / Chicken Schnitzel with pickled
cucumber and bread
Játrová paštika s brusinkami a mandlemi / Liver pâté with cranberries and almonds
Zeleninový salát s olivami a ovčím sýrem / Vegetable salad with olives and sheep cheese
Čerstvě krájené sezónní ovoce / Freshly sliced seasonal fruit
Domácí ovocný koláč se žmolenkou / Homemade fruit cake
Neperlivá voda Toma Natura 500 ml / Still water Toma Natura 500 ml
Domácí limonáda z ovocné dřeně / Homemade lemonade from fruit pulp 400 ml
Čokoládové bonbóny Lentilky / Chocolate bonbons Lentilky

850 Kč

VEGETARIÁNSKÝ PIKNIKOVÝ KOŠ
/ VEGETARIAN PICNIC BASKET

Sendvič s vaječnou omeletou a špenátovými lístky / Sandwich with egg omelette and spinach leaves
Sendvič s krémovým sýrem a plátky zahradní zeleniny / Soft cheese sandwich with garden
vegetable slices
Grilovaná středomořská zelenina s kapkou olivového oleje / Grilled Mediterranean vegetable
with a drop of olive oil
Zeleninové cruidities s jogurto-česnekovým dipem / Vegetable cruidities with garlic-yoghurt dip
Salát z čerstvého ovoce s kapkou mandlového likéru / Fruit salad with a drop of almonds liquor
Domácí koláč s ovocem / Homemade cake with fruit
Neperlivá voda Toma Natura / Still water Toma Natura (500 ml)
Čerstvě mačkaná ovocná šťáva / Freshly Squeezed fruit juice (400 ml)
Šumivé víno Bohemia Sekt Brut / Sparkling wine Bohemia Sekt Brut (200 ml)

750 Kč
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ROMANTICKÝ PIKNIKOVÝ KOŠ
/ ROMANTIC PICNIC BASKET

Tramezzini s uzeným lososem a citrusovými filátky / Tramezzini with smoked salmon and citrus fillets
Pastrami s pečenými krůtími prsíčky a grilovaným ananasem / Pastrami with roasted turkey
breast and grilled pineapple
Trio mini předkrmů ve stylu Finger Food / Trio Finger Food style mini starters
Zeleninové cruidities s bylino-jogurtovým dipem / Vegetable cruidities with herbs-yoghurt dip
Čerstvě krájené sezónní ovoce / Freshly sliced seasonal fruit
Maxi croissaints / Maxi croissants
Neperlivá voda Toma Natura / Still water Toma Natura (500 ml)
Domácí ovocná limonáda / Homemade fruit lemonade
Šumivé víno / Sparkling wine Prosecco Conegliano Valdobiadenne D.O.C.G. Extra Dry Romio (750 ml)

1 490 Kč

GURMÁNSKÝ PIKNIKOVÝ KOŠ
/ GOURMET PICNIC BASKET

Sendvič s krémovým sýrem a plátky zahradní zeleniny / Sandwich with soft cheese and vegetable slices
Sendvič z uzeného lososa s citrónovými plátky / Sandwich with smoked salmon and lemon slices
Smažené kuřecí mini řízečky s kyselou okurkou a kmínovým chlebem / Fried chicken schnitzel
with cucumber and caraway bread
Grilovaná středomořská zelenina s kapkou olivového oleje / Grilled Mediterranean vegetable
with a drop of olive oil
Zeleninové cruidities s česnekovým dipem / Vegetable cruidities with garlic dip
Salát z čerstvého ovoce s kapkou Amaretta / Fruit salad with a drop of Amaretto liqueur
Domácí koláč s ovocem / Home-made fruit cake
Neperlivá voda Toma Natura / Still water Toma Natura (500 ml)
Ovocný juice Granini 100% / Fruit juice (330 ml)
Šumivé víno Bohemia Sekt Brut / Sparkling wine Bohemia Sekt Brut (200 ml)

790 Kč
Informace o obsažených alergenech vám na vyžádání poskytne obsluha. Ceny jsou uvedeny včetně platné DPH a jsou platné od 1. 8.. 2017.
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