Konferenční hotel LUNA
Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel.: +420 569 738 800, mobil: 734 701 201
E-mail: hotelluna@hotelluna.cz, www.hotelluna.cz

Nejpopulárnější varianty rautů
Bohatý raut 749 Kč/osoba

Oblíbený raut 599 Kč/osoba

(hmotnost masa na osobu 615 g)






















Welcome drink sekt
Zvěřinové ragů
Anglický rostbíf
Tatarský biftek s topinkami
Filetky z lososa grilované na bylinkách
Kuřecí mini steaky na jemné pepřové
omáčce
Smažené kuřecí řízečky
Kuřecí špízky se slaninou a sušenými
rajčátky
Kuřecí mini roládky
Krůtí roláda
Vepřové steaky
Smažené vepřové řízečky
V kouři zauzená šunka
Obložené mísy se šunkou
a uzeninou
Sýrové mísy
Grilovaná zelenina
Fazolové lusky s anglickou slaninou
Glazírovaná baby karotka
Mísa z čerstvé zeleniny
Zeleninový salát dle sezónní nabídky
Salát caprese

 Bohatá nabídka sladkých dezertů vč.
čokofondů
 Bohatá nabídka příloh a doplňků

(hmotnost masa na osobu 530 g)




















 Pestrá nabídka sladkých dezertů a ovoce
 Pestrá nabídka příloh a doplňků

Standardní raut 499 Kč/osoba

Základní raut 349 Kč/osoba

(hmotnost masa na osobu 490 g)
 Tatarský biftek s topinkami
 Filetky z lososa grilované na bylinkách
 Kuřecí mini steaky na jemné pepřové
omáčce
 Smažené kuřecí řízečky
 Kuřecí špízky se slaninou a sušenými
rajčátky
 Kuřecí mini roládky
 Vepřové steaky
 Smažené vepřové řízečky
 V kouři zauzená šunka
 Obložené mísy se šunkou a uzeninou
 Sýrové mísy
 Grilovaná zelenina
 Fazolové lusky s anglickou slaninou
 Glazírovaná baby karotka
 Mísa z čerstvé zeleniny

Zvěřinový guláš
Anglický rostbíf
Tatarský biftek s topinkami
Filetky z lososa grilované na bylinkách
Tatarák z lososa
Kuřecí mini steaky na jemné pepřové
omáčce
Smažené kuřecí řízečky
Kuřecí špízky se slaninou a sušenými
rajčátky
Grilované kuřecí špalíčky v medové
krustě s chilli
Kuřecí mini roládky
Smažené vepřové řízečky
V kouři zauzená šunka
Obložené mísy se šunkou
a uzeninou
Sýrové mísy
Grilovaná zelenina
Fazolové lusky s anglickou slaninou
Glazírovaná baby karotka
Mísa z čerstvé zeleniny
Salát caprese

(hmotnost masa na osobu 390 g)








Smažené kuřecí řízečky
Pikantní kuřecí křidýlka
Kuřecí mini roládky
Smažené vepřové řízečky
Vepřové špízky
V kouři zauzená šunka
Obložené mísy se šunkou
a uzeninou
 Sýrové mísy
 Grilovaná zelenina
 Mísa z čerstvé zeleniny
 Omezená nabídka dezertů a ovoce
 Základní nabídka příloh a doplňků

 Základní nabídka dezertů a ovoce
 Základní nabídka příloh a doplňků

Rauty lze libovolně doupravit, například doplnit o grilování prasete.

