CATERINGOVÁ NABÍDKA
Nabízíme cateringové služby
v netradičním prostředí
zoologické zahrady.
Rauty vám zrealizujeme dle
vašich požadavků v prostorách
nové vstupní budovy do zoo.
Pro objednávky a další informace,
či služby na míru nás neváhejte kontaktovat.
Platnost nabídky od 1. 11. 2014

Kontakt
Mgr. Adéla Tomečková
Vedoucí gastro provozu
Zoo Olomouc
Darwinova 29
779 00 Olomouc – Svatý Kopeček
Tel.: +420 774 450 014
catering@zoo-olomouc.cz

COFFEE BREAKS

Coffee break I.
Teplý nápoj – káva/čaj
Nealko nápoj – minerálka + 100% džus/Pepsi Cola

99,-

Domácí sušenky

Coffee break II.
Teplý nápoj – káva/čaj
Nealko nápoj – minerálka + 100% džus/Pepsi Cola
Čerstvě upečený máslový croissant

139,-

Domácí jablečný závin

Coffee break III.
Teplý nápoj – káva/čaj
Nealko nápoj – minerálka + 100% džus/Pepsi Cola
Obložený máslový croissant se šunkou a sýrem
nebo variace sendvičů

169,-

Výběr sezónního ovoce
Domácí jablečný závin
Cena je uvedena na 1 osobu v Kč bez DPH, minimální počet 25 osob
Uvedená cena nezahrnuje cateringové služby, pronájem prostor, ev. květinovou výzdobu

RAUTY

Raut Standard
Výběr uzenin s dipy
Variace sýrů s ovocem a oříšky
Kolekce 3 druhů kanapek
Kuřecí řízečky s omáčkou tisíc ostrovů
Zapékané rozmarýnové brambůrky
Pečivo – banketky/chléb
Míchaný zeleninový salát s dresinkem a krutony
Salát Caprese

269,-

Domácí jablečný závin
Čokoládové řezy se šlehačkou
Mísa sezónního ovoce
Nealko nápoje – Radegast Birell/minerálka/
100% džus/Pepsi Cola
Teplý nápoj - káva/čaj
Cena je uvedena na 1 osobu v Kč bez DPH, minimální počet 25 osob
Uvedená cena nezahrnuje cateringové služby, pronájem prostor, ev. květinovou výzdobu

Raut Special
Výběr uzenin s dipy
Variace sýrů s ovocem a oříšky
Kolekce 5 druhů kanapek
Domácí paštika s brusinkami a mandlemi
Kuřecí řízečky s omáčkou tisíc ostrovů
Grilovaná krůtí prsíčka s rajčatovou salsou a
domácí bagetkou
Grilovaná sezónní zelenina s bylinkami
Lehký bramborový salát
Pečivo – banketky/chléb

359,-

Míchaný zeleninový salát s dresinkem
Salát Caprese
Domácí jablečný závin
Tiramisu
Mísa sezónního ovoce
Víno červené/bílé
Pilsner Urquell
Nealko nápoje – Radegast Birell/minerálka/
100% džus/Pepsi Cola
Teplý nápoj - káva/čaj
Cena je uvedena na 1 osobu v Kč bez DPH, minimální počet 25 osob
Uvedená cena nezahrnuje cateringové služby, pronájem prostor, ev. květinovou výzdobu

Raut VIP
Výběr uzenin s dipy
Variace sýrů s ovocem a oříšky
Kolekce 7 druhů kanapek
Domácí paštika s brusinkami a mandlemi
Kuřecí řízečky s omáčkou tisíc ostrovů
Grilovaná krůtí prsíčka s rajčatovou salsou a
domácí bagetkou
Hovězí gulášek, chléb
Zapékané rozmarýnové brambůrky
Penne s bazalkovým pestem a sušenými rajčaty
Pečivo – banketky/chléb
Míchaný zeleninový salát s dresinkem
Salát Coleslaw s opečeným toustem
Meloun s parmskou šunkou a parmazánem

449,-

Domácí jablečný závin
Panna Cotta s malinami
Citrónové mini cheesecaky
Mísa sezónního ovoce
Aperitiv
Víno červené/bílé
Pilsner Urquell
Nealko nápoje – Radegast Birell/minerálka/
100% džus/Pepsi Cola
Teplý nápoj - káva/čaj

Cena je uvedena na 1 osobu v Kč bez DPH, minimální počet 25 osob
Uvedená cena nezahrnuje cateringové služby, pronájem prostor, ev. květinovou výzdobu

POKRMY Z NAŠÍ CATERINGOVÉ NABÍDKY
PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA VAŠE VLASTNÍ AKCE
KANAPKY
Obložený chlebíček sýrový/šunkový
Kanapky s hořčicovou pomazánkou a uzeným lososem
Kanapky s hovězím plátkem a rukolou
Kanapky s chorizem a olivou
Kanapky Caprese
Kanapky s pěnou z nivy s hroznovým vínem
Kanapky s pestem, sušeným rajčetem a hoblinkou parmazánu
Vegetariánské z okurek s ricottou a bylinkami
Parmazánové košíčky s lososovou pomazánkou
Tortillové rolky s parmskou šunkou a sušeným rajčetem

Cena*
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

18
14
14
14
12
12
14
12
20
18

Porce 50g
1000 g
1000 g
1000 g
800 g
1 ks

25
550
500
550
550
30

750 g
650 g
500 g
1000 g
500 g

350
400
170
400
300

RAUTOVÉ MÍSY
Domácí paštika s brusinkami a mandlemi
Variace sýrů s ovocem a oříšky
Výběr uzenin s dipy
Mix mini špízů ze sýrů a výběrových uzenin
Meloun s parmskou šunkou a parmazánem
Mini tortillky s ledovým salátem, kuřecím masem a slaninou

RAUTOVÉ SALÁTY
Míchaný zeleninový salát s dresinkem a krutony
Salát Caprese
Salát Coleslaw
Mísa sezónního ovoce
Ovocný salát

TEPLÉ POKRMY
Kuřecí řízečky s omáčkou tisíc ostrovů
Grilovaná krůtí prsíčka s rajčatovou salsou a domácí bagetkou
Hovězí gulášek, chléb
Penne s bazalkovým pestem a sušenými rajčaty
Grilovaná sezónní zelenina s bylinkami

Porce 130g
Porce 80g
Porce 100g
Porce 80g
Porce 80g

45
50
55
30
40

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

25
35
35
35
35
15

DEZERTY
Čokoládové řezy se šlehačkou
Tiramisu
Panna Cotta s malinami
Čokoládová pěna
Citrónový cheesecake
Domácí jablečný závin

* Uvedená cena v Kč bez DPH je platná při objednávce pokrmů bez cateringových služeb.
Kalkulaci jednotlivých pokrmů vám připravíme podle zadaného počtu vašich hostů.
Objednávky zadávejte alespoň tři dny před plánovaným termínem akce.
Kontaktujte nás v pracovní dny od 7,00-14,00 na tel.: 774 450 014, catering@zoo-olomouc.cz
Uvedené ceny jsou platné od 1. 11. 2014

