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Své práci se s láskou věnujeme už od roku 1997. Pečlivě nasloucháme Vašim přáním. Rádi pro Vás připravíme 
banket, recepci, číši vína, svatební hostinu nebo zahradní slavnost, ať už v našich vlastních prostorách, nebo 
na jakémkoli jiném místě. Zázemí máme v jižních Čechách, můžeme však přijet doslova kamkoli. Zajistíme Vám 
vstřícný personál, individuální přístup a hlavně nezapomenutelný zážitek z pokrmů připravovaných s vášní pro 
chutě, vůně i vzhled. 
 
Přijedeme za Vámi i domů či do kanceláře. Čeká-li Vás oslava narozenin, zahradní party nebo jakákoli jiná 
příležitost, jsme tu pro Vás. Uvaříme, prostřeme, obsloužíme Vás a vše zase uklidíme. Zatímco Vy se po celou 
dobu můžete věnovat hostům a všechny starosti nechat na nás. 
 
Můžeme pro Vás připravit nejen občerstvení, zajistíme na klíč celou Vaši akci. Máme bohaté zkušenosti s produkční 
činností, organizujeme kulturní a společenské akce velkých i malých rozměrů, mezinárodní konference, svatby, 
plesy, firemní večírky a mnohé další akce. Svěřte se do našich rukou. 

Menu pro Vás sestavili a kvalitu garantují
Otakar Müller, Executive chef společnosti Auviex, s. r. o. 
Jana Havlová, Catering manager společnosti Auviex, s. r. o.



welcome drink 

Wine & beer welcome drink  85 Kč 
Sklenička bílého nebo červeného vína (moravské jakostní víno 0,15 l) nebo 0,3 l piva
Výběr 100% džusů – pomerančový a jablečný
Minerální voda perlivá a neperlivá 
Slané a sýrové pečivo

Sekt welcome drink  110 Kč 
Bohemia Sekt 0,15 l – brut, demi sec, rosé
Výběr 100% džusů – pomerančový a jablečný
Minerální voda perlivá a neperlivá 
Olivy marinované se sušenými rajčaty a bazalkou
Pražené mandle a kešu oříšky 

Prosecco welcome drink  130 Kč 
Merotto Prosecco DOC / Treviso dry nebo brut 0,15 l  
Výběr 100% džusů – pomerančový a jablečný
Minerální voda perlivá a neperlivá 
Minicroissanty se sýrem a šunkou
Pražené mandle a kešu oříšky 

Uvedená cena je za 1 osobu.
Nabídka platí pro 50 a více osob. Všechny ceny v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH.
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4kanapky

Kanapky studené 10 Kč
Minicroissanty s parmskou šunkou a parmazánem 
Závitek z grilovaného lilku plněný bazalkou a sýrem feta
Kanapka s pražskou šunkou a křepelčím vajíčkem 
Kanapka s marinovaným a uzeným lososem  
Kanapka se zrajícím sýrem a ořechy
Kanapka s kachní paštikou a divokými brusinkami  
Tarteletky plněné kozím sýrem a sušenými tomaty 
Tarteletky s lososovým tartarem a kaviárem  

Kanapky teplé 18 Kč
Variace minipizz – šunkové, špenátové, sýrové...
Miniquiche s hříbky a slaninou
Sušené švestky s mandlí a slaninou 
Zeleninový jarní závitek 
Miniřízeček z vepřové panenky
Masové krokety s čerstvým oreganem a tomatovou omáčkou 
Trojhránky z listového těsta s masovou náplní 
Minizáviny s lososem a špenátem 
Teplé kanapky jsou podávány s hořčicovou a koprovou omáčkou

De luxe kanapky  55 Kč
Mušle sv. Jakuba pečené v pancettě
Tarteletky s foie gras a karamelovými jablky 
Lžičky s marinovaným tuňákem a sušenými citrusovými plody 
Košíček s humrem, křepelčím vajíčkem a limetkovou majonézou
Telecí svíčková s pepřovým želé podávaná na parmazánové polentě
Medailonky z čerstvého sýru s lososem a kaviárem
Bliny s jeseteřím kaviárem a křepelčím vajíčkem 

Uvedená cena je za 1 ks.
Nabídka platí pro 50 a více osob. Všechny ceny v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH.



5 koktejly 

Koktejl I 230 Kč

Welcome drink 0,15 l 
Bohemia sekt – brut, demi sec, rosé
Výběr 100% džusů – pomerančový a jablečný
Minerální voda perlivá a neperlivá 
Olivy marinované se sušenými rajčaty a bazalkou
Pražené mandle a kešu oříšky 

Kanapky studené 3 ks
Kanapka s pražskou šunkou a křepelčím vajíčkem 
Kanapka se zrajícím sýrem a ořechy
Kanapka s kachní paštikou a divokými brusinkami  
Tarteletky s lososovým tartarem a kaviárem  

Kanapky teplé 2 ks
Miniquiche s hlívou ústřičnou a uzenou slaninou 
Miniřízeček z vepřové panenky
Masové krokety s čerstvým oreganem a tomatovou omáčkou 
Minizáviny s lososem a špenátem 
Teplé kanapky jsou podávány s hořčicovou a koprovou omáčkou

Moučníky 1 ks
Košíčky s malinovou pěnou a pistáciemi
Lehký čokoládový mousse s griliášem a lesním ovocem
Tvarohový koláč s višněmi

Ovoce 50 g
Variace kousků čerstvého sezonního ovoce podávaného na ledové tříšti 

Uvedená cena je za 1 osobu.
Nabídka platí pro 50 a více osob. Všechny ceny v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH.



koktejly

Koktejl II 350 Kč 

Welcome drink  0,15 l
Bohemia sekt – brut, demi sec, rosé
Výběr 100% džusů – pomerančový a jablečný
Minerální voda perlivá a neperlivá 
Marinované kousky přírodního kozího sýra  
Pražené mandle a kešu oříšky 

Kanapky studené – roznášeny a nabízeny obsluhou 3 ks
Minicroissanty s parmskou šunkou a parmazánem 
Závitek z grilovaného lilku plněný bazalkou a sýrem feta
Kanapka s marinovaným a uzeným lososem  
Tarteletky plněné kozím sýrem a sušenými tomaty 

Kanapky teplé   3 ks
Variace minipizz – šunkové, špenátové, sýrové...
Miniquiche s hříbky a slaninou
Sušené švestky s mandlí a slaninou 
Zeleninový jarní závitek 
Teplé kanapky jsou podávány s pikantní sladkokyselou omáčkou

Carvingová sekce – krájení pokrmů před hosty  100 g
Norský losos pečený v solné krustě s limety a zeleninou julienne 

Moučníky  2 ks 
Košíčky s pařížskou šlehačkou a borůvkami 
Domácí čokoládové pralinky z belgické čokolády
Plněné plundrové koláčky 

Ovoce  100 g
Variace kousků čerstvého sezonního ovoce podávaného na ledové tříšti 

Uvedená cena je za 1 osobu.
Nabídka platí pro 50 a více osob. Všechny ceny v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH.
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7 recepce / rauty 

Recepce / raut I  430 Kč 

Kanapky 3 ks
Kanapka s pražskou šunkou a křepelčím vajíčkem 
Kanapka s marinovaným a uzeným lososem  
Tarteletky plněné kozím sýrem a sušenými tomaty 

Studená část založená na rautové tabuli  80 g 
Bruschetty s uzeným lososem, rajčaty a bazalkou 
Tarteletky s pěnou z kozího sýra a medovou šalotkou   
Kachní paštika pečená v listovém těstě s brusinkami 
Do růžova pečená vepřová panenka s domácí nakládanou pikantní zeleninou       
Italský telecí tataráček s brandy, šalotkou a opečeným domácím chlebem   

Studené rybí speciality 50 g 
s nimiž Vás odborně seznámí naši zkušení specialisté  
Gravlax marinovaný losos v koprovém kabátku s konfitovaným fenyklem 
Krevety, langustiny a mušle slávky macerované v čerstvých bylinkách

Salátové buffet založené na ledové tříšti   50 g 
Kuskus salát s hrozinkami a čerstvou mátou 
Variace listových salátů s pomeranči a kousky jahod
Fazolový salát s cherry rajčátky a bazalkou
Caesar salát s česnekovými krutony a parmazánem
Pečené papriky, lilky, cukety, cherry rajčátka a hlíva ústřičná s čerstvými bylinkami

Smetanový dresink s čerstvou mátou
Dresink z olivového oleje a limetkové šťávy

Teplá část   150 g 
Hovězí roastbeef pečený po anglicku – krájeno před hosty
Kachna pečená s jablky, pomeranči a červeným zelím 
Filety z candáta na grilu s vůní rozmarýnu v lehké šafránové omáčce
Vykostěné farmářské kuře marinované v limetkovém láku s čerstvou mátou   
 



8recepce / rauty 

Omáčky a dipy     20 g 
Pikantní mangové chutney s koriandrem
Domácí barbecue omáčka

Přílohy k masům     100 g 
Šťouchané brambory s cibulkou a medvědím česnekem
Chlupaté miniknedlíky 
Grilované fazolové lusky svázané anglickou slaninou  
Kari rýže 
Světlé a tmavé banketní pečivo, chléb

Moučníky a ovoce       100 g 
Variace rautových minidezertů – ovocných, ořechových a čokoládových  
Malinová pěna s pistáciemi a bazalkovým želé
Domácí čokoládové pralinky z belgické čokolády
Kousky čerstvého ovoce podávané na ledové tříšti

Variace sýrů         50 g
Paleta tradičních tuzemských sýrů s hroznovým vínem a fíkovou marmeládou 

Uvedená cena je za 1 osobu.
Nabídka platí pro 50 a více osob. Všechny ceny v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH.



9 recepce / rauty 

Recepce / raut II   550 Kč 

Kanapky 3 ks
Kanapka s marinovaným a uzeným lososem  
Kanapka se zrajícím sýrem a ořechy
Kanapka s kachní paštikou a divokými brusinkami  

Studená část založená na rautové tabuli  100 g 
Grilované lilky plněné domácím čerstvým sýrem s bazalkou  
Křepelčí vajíčka plněná koprovou pěnou a kaviárem
Do růžova pečená vepřová panenka v houbovém plášti       
Kachní rilette s dýňovým crème brûlée  
Prosciutto crudo s cukrovým melounem         
Tagliata z telecí svíčkové na rukolovém salátu s hoblinkami parmazánu 

Studené rybí speciality  50 g 
s nimiž Vás odborně seznámí naši zkušení specialisté  
Lehce ogrilované kousky žlutoploutvého tuňáka na fenyklovém salátu   
Krevety, langustiny a mušle slávky macerované v čerstvých bylinkách
 
Salátové buffet 50 g 
kuchaři Vám namíchají čerstvý salát dle Vaší chuti   
Cherry rajčátka, mini okurky, barevné papriky     
Trhané saláty – lollo rosso, biondo, frisée, ledový, římský, čekankové puky,
rukola, polníček, baby špenát 
Sladká kukuřice, jarní cibulky, ředkvičky, fazolové výhonky   
Olivy, houby a sušená tomata marinovaná v olivovém oleji s čerstvými bylinkami
Čerstvá zelenina pečená na olivovém oleji s čerstvými bylinkami
(paprika, cuketa, lilek, hlíva ústřičná, šalotka, česnek...)
Marinovaný sýr balkánského typu 

Dresink z panenského olivového oleje a octa balsamico
Dresink ze zakysané smetany a pažitky
Tzatziki z řeckého jogurtu



10recepce / rauty

Teplá část / grilování na dřevěném uhlí   150 g 
Pikantní kuřecí paličky se sladkokyselou omáčkou a houbami shitake 
Pečená jehněčí kolínka na rozmarýnu s červeným vínem a fazolemi 
Grilované filety ze pstruha s čerstvým tymiánem a pečeným česnekem  
Medailonky z vepřové panenky grilované v anglické slanině
Grilované hovězí roštěnky s pečenou cibulkou a slaninou  
Grilovaná sezonní zelenina 

Omáčky a dipy     20 g 
Domácí barbecue omáčka
  
Přílohy k masům     100 g 
V soli pečené lahůdkové brambory s čerstvým rozmarýnem
Bramborové nočky se slaninou
Dušený listový špenát  
Tomatové a olivami plněné ciabatty
Banketní pečivo světlé a tmavé, chléb

Moučníky a ovoce     100 g 
Variace lehkých rautových minidezertů – ovocných, ořechových a čokoládových  
Crème brûlée s macerovanými jahodami a malinami 
Domácí čokoládové pralinky z belgické čokolády
Kousky čerstvého ovoce podávané na ledové tříšti
Ovocný salát s likérem 
 
Variace sýrů     50 g
Paleta tradičních italských sýrů s hroznovým vínem a fíkovou marmeládou 

Uvedená cena je za 1 osobu.
Nabídka platí pro 50 a více osob. Všechny ceny v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH.



11 recepce / rauty 

Recepce / raut III    690,- Kč 

Kanapky      3 ks
Zeleninový jarní závitek 
Tarteletky s lososovým tartarem a kaviárem  
Telecí svíčková s pepřovým želé podávaná na parmazánové polentě

 
Studená část založená na rautové tabuli   100 g 
Králičí paštika s višňovým želé a mandlemi 
Rillettes z kachních stehen a dýňové chutney
Roastbeefové rolky se zeleným chřestem
Jemná galantina z kuřete s jeřabinovou omáčkou
Carpaccio z červené řepy s kozím sýrem
Italské antipasto freddo – výběr italských uzenin, sýrů a grissini

Studené rybí speciality     50 g 
s nimiž Vás odborně seznámí naši zkušení specialisté  
Carpaccio z chobotnic s rukolou a bazalkovým pestem 
Lehce ogrilované mušle sv. Jakuba na smažené rukole 
Před hosty připravovaný tartar ze žlutoploutvého tuňáka s křupavými toasty 

Salátové buffet založené na ledové tříšti   50 g 
Těstovinový salát s plátky hovězí roštěné a křupavou slaninkou 
Kuskus s kuřetem, chilli papričkami a cuketou 
Salát z rýžových nudlí, lusků cukrového hrášku a kousky vepřové panenky
Variace listových salátů s kousky smaženého zrajícího sýra a medovou zálivkou 
Salát z pečených paprik a rajčat s čerstvou bazalkou 
Smetanový dresink s koprem a česnekem 



12recepce / rauty

Teplá část         150 g 
Mořský vlk pečený v solné krustě s bylinkami a zeleninou julienne – filetováno před hosty 
Špenátové cannelloni s lososem, ricottou a tomatovou salsou
Konfitovaná kachní stehna s čerstvou majoránkou a kroupovým rizotem 
Jelení hřbet s omáčkou z portského vína – krájeno před hosty 
Pomalu tažená telecí líčka na hříbkovém ragú  
Hříbkové rizoto s rukolou a parmazánem 

Přílohy k masům     120 g 
Zapečené smetanové brambory s parmazánem 
Ricottové knedlíčky se špenátem a rajčaty 
Kukuřičná polenta s parmazánem 
Ratatouille zelenina s čerstvými bylinkami  
Zeleninový závin s hlívou ústřičnou 
Světlé a tmavé banketní pečivo, křupavé ciabatty, chléb

Moučníky a ovoce     130 g 
Variace lehkých rautových minidezertů – ovocných, ořechových a čokoládových  
Malinové trifle s mandlemi a čerstvou vanilkou  
Dvoubarevný čokoládový mousse s lesním ovocem a griliášem 
Jahodové a borůvkové mini knedlíčky s tvarohem, smetanou, cukrem
Čokoládové fontány s tmavou/hořkou a bílou čokoládou obložené čerstvým ovocem 
Před hosty připravované čerstvé palačinky Crêpes Suzette s pomerančovým likérem

Variace sýrů    50 g
Selekce tradičních francouzských sýrů s hroznovým vínem a fíkovou marmeládou 
Marinovaný camembert s piniemi a sušenými rajčaty 

Uvedená cena je za 1 osobu.
Nabídka platí pro 50 a více osob. Všechny ceny v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH.



13 galavečeře / bankety 

Menu l
 
Welcome drink  
Bohemia Sekt Prestige brut 0,15 l

Amuse-bouche  
Tartar z marinovaného lososa s koprovým dresinkem a kaviárem 
Špenátový krém s řeřichou a křepelčím vajíčkem 
Jemně zauzená kachní prsa na lehkém čočkovém salátu s telecím demi-glace 
Telecí hřbet s pošírovaným chřestem, restovanými brambory a omáčkou Béarnaise 
Křehký hruškový dort s vanilkovým crème fraîche 
Káva espresso s mlékem / Výběr z kvalitních čajů

Digestiv: Hruškovice 

Cena menu včetně welcome drinku, kávy a digestivu  690 Kč

Uvedená cena je za 1 osobu.
Nabídka platí pro 20 a více osob. Všechny ceny v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH.
Sommelier Vám k menu doporučí nápojový balíček včetně vín vhodných k určeným pokrmům.



14galavečeře / bankety

Menu ll
 
Welcome drink   
Bohemia Sekt Prestige brut 0,15 l

Amuse-bouche  
Galantina z husích prsou s ovocným želé a domácím pečivem 
Silný vývar z hovězích oháněk se sherry, játrovými ravioli a jemnou zeleninou  
Srnčí hřbet pečený v bylinkové krustě s houbovým ragú a tomatové ravioli 
Grilovaný filet z candáta na špenátovém lůžku s koprovými bramborami a omáčkou Beurre blanc 
Čokoládové suflé „Lindt“ s teplým bobulovým ovocem 
Káva espresso s mlékem / Výběr z kvalitních čajů

Digestiv: Becherovka  

Cena menu včetně welcome drinku, kávy a digestivu  790 Kč

Uvedená cena je za 1 osobu.
Nabídka platí pro 20 a více osob. Všechny ceny v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH.
Sommelier Vám k menu doporučí nápojový balíček včetně vín vhodných k určeným pokrmům.



15 galavečeře / bankety

Menu lII
 
Welcome drink  
Cuvée, De Lux, Brut, Znovín Znojmo 0,15 l

Amuse-bouche 
Míchaný zeleninový salát s čerstvým chřestem a zastřenými křepelčími vajíčky 
Pečená tomatová polévka s bazalkovým pestem a ricotta toasty 
Gratinovaný kozí sýr s tymiánovým medem a salátkem rukola 
Papardelle s čerstvými hříbky, šafránovou omáčkou a parmazánem 
Čokoládové suflé „Lindt“ s teplým bobulovým ovocem 
Káva espresso s mlékem / Výběr z kvalitních čajů

Digestiv: Sandeman Sherry Medium Dry

Cena menu včetně přípitku, kávy a digestivu  790 Kč   

 
Uvedená cena je za 1 osobu.
Nabídka platí pro 20 a více osob. Všechny ceny v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH.
Sommelier Vám k menu doporučí nápojový balíček včetně vín vhodných k určeným pokrmům.



16galavečeře / bankety

Menu lV
 
Welcome drink  
Bohemia Sekt Château Radyně extra brut 0,15 l

Amuse-bouche 
Tartar ze žlutoploutvého tuňáka se salátkem rucola a vinaigrette z černých oliv 
Pečená tomatová polévka s bazalkovým pestem a ricotta toasty 
Gratinovaná čekanka s pražskou šunkou, parmazánem a jemnou houbovou omáčkou 
Opečená foie gras s grilovaným chřestem, jarní zeleninou a kukuřičnou polentou 
Hruškový sorbet s růžovým sektem a kandovanou grepovou kůrou 
Káva espresso s mlékem / Výběr z kvalitních čajů

Digestiv: Quinta de Ventozelo Reserva Ruby Porto 

Cena menu včetně welcome drinku, kávy a digestivu  850 Kč

Uvedená cena je za 1 osobu.
Nabídka platí pro 20 a více osob. Všechny ceny v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH.
Sommelier Vám k menu doporučí nápojový balíček včetně vín vhodných k určeným pokrmům.



17 svatební hostiny 

Svatební přípitek před obřadem nebo po obřadu

Přípitek I 120 Kč 

Bohemia Sekt brut, demi sec nebo rosé
Výběr 100% džusů – pomerančový a jablečný
Minerální voda perlivá a neperlivá 
Pražené mandle a kešu oříšky

Slané koktejlové pečivo    3 ks
Minicroissanty se sýrem a šunkou
Kanapka s pražskou šunkou a křepelčím vajíčkem 
Kanapka se zrajícím sýrem a ořechy

 
Přípitek II 210 Kč 

Bohemia Sekt brut, demi sec nebo rosé
Výběr 100% džusů – pomerančový a jablečný
Minerální voda perlivá a neperlivá 
Domácí slané a sýrové pečivo, minizelňáky 

Slané a sladké koktejlové pečivo    6 ks
Kanapka s marinovaným a uzeným lososem  
Kanapka s pražskou šunkou a křepelčím vajíčkem 
Miniřízečky z vepřové panenky
Masové krokety s čerstvým oreganem a smetanovým dipem  
Trojhránky z listového těsta s masovou náplní 
Svatební mini koláčky s tvarohem, mákem, povidly, ořechy…

 
 
Uvedená cena je za 1 osobu.
Nabídka platí pro 50 a více osob. Všechny ceny v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH.



18svatební hostiny 

Návrh svatebního menu  

Menu I 410 Kč 
Přípitek
Bohemia Sekt brut, demi sec nebo rosé 0,15 l

Pražská šunka s cukrovým melounem, křenovým žervé a bylinkovou bagetkou
Silný hovězí vývar s játrovými knedlíčky, jemnou zeleninou a domácími nudlemi 
Vepřová panenka pečená do růžova v houbovém plášti s restovanou zeleninou a parmazánovými bramborami  
Malinový dortík s vanilkovým mousse a belgickou čokoládou 
 
 
Menu II 490 Kč 
Přípitek
Bohemia Sekt brut, demi sec nebo rosé 0,15 l

Marinovaný losos Gravlax s koprovým dresinkem, sázeným křepelčím vajíčkem a sezamovým krutonem 
Jemná cibulová polévka s parmazánovým krutonem 
Dozlatova pečená kachní stehýnka s červeným zelím s jablky a chlupatými knedlíky 
Mátové crème brûlée s jahodami
 

Menu III 540 Kč 
Přípitek
Bohemia Sekt brut, demi sec nebo rosé 0,15 l

Domácí paštika s kachními játry, divokými brusinkami a višňové želé 
Jemný hráškový krém se smetanou a opečenou houstičkou
Telecí hřbet na rozmarýnu s pošírovaným čerstvým chřestem, bramborovým pyré a holandskou omáčkou 
Čokoládový fondant s malinovým sorbetem a vanilkovou pěnou 

Uvedená cena je za 1 osobu. 
Nabídka platí od 50 a více osob. Všechny ceny v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH.



19 dodávky domů a do kanceláří 

Nabídka studené kuchyně I 140 Kč 

Variace obložených chlebíčků a minibagetky   2 ks
Chlebíček se šunkou a zeleninou na bramborovém salátu
Chlebíček sýrový s ořechy a tvarohem 
Chlebíček s lososovou pěnou a citrónem  
Plněná minibagetka s uzenou šunkou a vajíčkem 
Plněná minibagetka s kuřecím masem a dijon dresinkem 
Plněná minibagetka s variací sýrů a olivami 

Variace nářezových mís zdobených zeleninou a ovocem   150 g
Variace kvalitních uzenin zdobených čerstvou a nakládanou zeleninou 
Paleta tradičních tuzemských sýrů s hrozny a ořechy 

Sladká část         2 ks
Domácí plněné koláčky tvarohové, makové, povidlové, ořechové…
Ovocné a čokoládové pěny s karamelem a likérem

Uvedená cena je za 1 osobu.
Nabídka platí pro 20 a více osob. Všechny ceny v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH.



20dodávky domů a do kanceláří 

Nabídka studené i teplé kuchyně II 250 Kč

Variace obložených chlebíčků a minibagetky   3 ks
Dle vlastního výběru
Chlebíček s debrecínkou a zeleninou na vlašském salátu
Chlebíček s variací sýrů a hermelínová pomazánka 
Chlebíček s uzeným pstruhem a vajíčkem   
Plněná minibagetka s hovězím roastbeefem a slaninou 
Plněná minibagetka s krůtí šunkou, rukolou a lučinou 
Plněná minibagetka s mrkvovým žervé
Plněná minikaiserka s hermelínem a čerstvou zeleninou 
Plněná minikaiserka s madelandem, nivou, rukolou a máslem 
Plněný sendvič s vepřovou šunkou, salátem a dijonským dresinkem
Plněný sendvič s grilovanými kuřecími prsíčky, sušenými rajčaty a černými olivami 

Variace nářezových mís zdobených zeleninou a ovocem   150 g
Italské antipasto freddo – výběr italských uzenin, sýrů a grissini

Široká nabídka na dřevě pečených pizz v naší Pizzerii Latrán   1/6

Sladká část         2 ks
Plněné plundrové minipečivo
Variace ovocných, tvarohových a mandlových koláčů
Čokoládový sachr s meruňkovou marmeládou
Švarcvaldský višňový dort 

 

V nabídce jsou zahrnuty jednorázové tácy a doprava po Českém Krumlově. 
V nabídce není zahrnut servisní inventář.

Uvedená cena je za 1 osobu.
Nabídka platí pro 20 a více osob. Všechny ceny v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH.



21 konference / kongresy 

Kávová přestávka 

I 60 Kč
Káva s mlékem
Čaj černý, ovocný, zelený 
Výběr nealkoholických nápojů

II 80 Kč
Káva s mlékem
Čaj černý, ovocný, zelený 
Výběr nealkoholických nápojů
2 domácí plněné plundrové koláčky 

III 100 Kč
Káva s mlékem
Čaj černý, ovocný, zelený 
Výběr nealkoholických nápojů
2 domácí plněné plundrové koláčky 
1 obložený chlebíček, plněná minibageta 

IV   130 Kč
Káva s mlékem
Čaj černý, ovocný, zelený 
Výběr nealkoholických nápojů
2 domácí plněné koláčky tvarohové, makové, povidlové…
1 obložený chlebíček, plněná minibageta 
50 g variace čerstvého ovoce 

V 150 Kč
Káva s mlékem
Čaj černý, ovocný, zelený 
Výběr nealkoholických nápojů
2 domácí plněné koláčky tvarohové, makové, povidlové…
1 obložený chlebíček, plněná minibageta 
100 g variace čerstvého ovoce a zeleniny  

Uvedená cena je za 1 osobu.
Nabídka platí pro 50 a více osob. Všechny ceny v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH.



22nabídka pracovního oběda 

formou buffet 390 Kč

Studené buffet         100 g 
Švarcvaldská šunka s olivovou tapenádou
Tartar z lososa s avokádem a šalotkou 
Grilované lilky, cukety a barevné papriky s kozím sýrem a rukolou

Salátové buffet         80 g 
Těstovinový salát s kuřecím masem a avokádem
Salát z cizrny, s tomatovou salsou a lahůdkovou cibulkou
Variace listových salátů s čerstvými jahodami, pomeranči a limetkovým dresinkem
Tzatziki dresink z řeckého jogurtu

Teplé buffet         180 g 
Kuřecí medailonky s pepřovou omáčkou  
Hovězí roštěná na víně 
Filety z lososa pečené s bylinkami  

Přílohy          150 g 
Pečené lahůdkové brambory s česnekovým dipem 
Dušená jasmínová rýže 
Restovaná zelenina s bylinkovým máslem 
Světlé a tmavé banketní pečivo, dalamánky, chléb 

Moučníky          1 ks  
Variace rautových minidezertů 

Ovoce         50 g 
Kousky čerstvého ovoce podávané na ledové tříšti 

Uvedená cena je za 1 osobu.
Nabídka platí pro 50 a více osob. Všechny ceny v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH.



23 nabídka pracovního oběda 

formou buffet 360 Kč

Studené buffet         100 g 
Lehce zauzené filety z potočního pstruha s koprovou remuládou 
Jemná galantina z kuřete s brusinkovou omáčkou
Carpaccio z červené řepy s kozím sýrem

Salátové buffet        80 g 
Řecký salát s balkánským sýrem a jarní cibulkou 
Fazolový salát se sušenými rajčaty  
Ledový salát s rukolou a citrónovým dresinkem 
Marinované olivy s bylinkami a česnekem 

Teplé buffet         200 g 
Kachní prsa pečená s pomeranči a čerstvým zázvorem 
Vepřová kotleta pečená v bylinkové krustě – krájeno před hosty 
Zapečené lasagne se špenátem, kousky lososa a mozzarellou  

Přílohy          150 g 
Bramborové noky s uzenou slaninou 
Smetanové brambory s rozmarýnem 
Dušený sladký hrášek s mini karotkou 
Světlé a tmavé banketní pečivo, dalamánky, chléb 

Moučníky          1 ks 
Variace rautových minidezertů 

Ovoce          50 g 
Kousky čerstvého ovoce podávané na ledové tříšti 

Uvedená cena je za 1 osobu.
Nabídka platí pro 50 a více osob. Všechny ceny v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH.



24nabídka pracovního oběda 

formou menu 180 Kč
Bramborová polévka s lesními houbami 
Kuřecí řízek s bramborovou lepenicí a kyselou okurkou 
Jablečný závin s vanilkovou zmrzlinou 
+ nápoj 

 
formou menu 210 Kč
Kuřecí vývar s masem, domácími nudlemi a jemnou zeleninou 
Vepřové žebírko s hříbkovou omáčkou a jasmínovou rýží 
Palačinky s pomerančovou omáčkou a ovocem
+ nápoj 

 
formou menu 230 Kč
Domácí játrová paštika s pečenými jablky a brusinkami 
Telecí líčka na víně s bramborovým pyré a smaženou cibulkou 
Zapečený vanilkový krém s lesním ovocem
+ nápoj 

 
formou menu – vegetariánské  210 Kč
Špenátová polévka se sázeným vejcem 
Tagliatelle s hříbky, šafránovou omáčkou a parmazánem
Zapečený vanilkový krém s lesním ovocem 
+ nápoj 

 

Uvedená cena je za 1 osobu.
Nabídka platí pro 50 a více osob. Všechny ceny v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH.



25 nápojové balíčky 

Nápojový balíček  I  260 Kč
Minerální voda perlivá a neperlivá, pomerančový a jablečný 100% džus 
Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Tonic
Budweiser Budvar 12° – čepované pivo, Budweiser Budvar – nealkoholické pivo
Výběr bílých a červených jakostních vín (Habánské sklepy a Mikulov)
Káva espresso Dallmayr s mlékem
Výběr z kvalitních čajů Dallmayr s medem a citrónem

Nápojový balíček II  380 Kč
Minerální voda perlivá a neperlivá, pomerančový a jablečný 100% džus        
Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Tonic
Budweiser Budvar 12° – čepované pivo, Budvar – nealkoholické pivo
Výběr bílých a červených přívlastkových vín (Habánské sklepy a Mikulov)
Káva espresso Dallmayr s mlékem
Výběr z kvalitních čajů Dallmayr s medem a citrónem

Nápojové balíčky upravíme na přání klienta.
Cena na osobu zahrnuje neomezenou konzumaci po dobu 3 hodin.

Uvedená cena je za 1 osobu.
Nabídka platí pro 20 a více osob. Všechny ceny v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH.
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Zámecká jízdárna, Letní jízdárna
Velká jízdárna českokrumlovského zámku z 18. století 
ve stylu vídeňského rokoka se hodí pro velké akce  
s libovolným prostorovým uspořádáním – od koncertů 
přes rauty až po plesy. Jízdárna disponuje kvalitním  
sociálním zázemím, kuchyní i rozsáhlým parkovištěm.

Maškarní sál, Zrcadlový sál
Na zámku Český Krumlov se nacházejí Maškarní 
sál a Zrcadlový sál, vizitka moci a bohatství zdejší-
ho šlechtického rodu. Akce v režii Auviexu v tomto 
okouzlujícím  prostředí  jsou  zárukou  nezapomenu-
telného zážitku.

Prokyšův sál
Bohatě zdobený rokokový komorní sál v  centru   
Českého Krumlova je příjemným prostředím přede-
vším pro koncerty, workshopy, konference, semináře 
či firemní setkání.

Pivovarská zahrada
Zahrada se nachází na levém břehu Vltavy v měst-
ské čtvrti Latrán, v sousedství pivovaru Eggenberg. 
Na tomto místě pro Vás rádi zorganizujeme různé 
akce na klíč – svatební hostiny, firemní akce, koncerty 
a jiné.

Výstaviště České Budějovice
Akce zorganizujeme v novém multifunkčním pavilonu T, 
který je jednou z dominant největšího jihočeského 
města České republiky, s  exkluzivním umístěním 
v centru města na levém břehu Vltavy. Kapacita pro-
stor umožňuje realizaci akcí až pro 2 240 účastníků.

Prostory k Pronájmu:
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Zorganizujeme pro Vás
plesy, kongresy, firemní akce, koncerty...
Produkční služby firmy Auviex patří ke špičce ve svém oboru. Díky dlouholeté praxi realizace  
nejprestižnějších akcí se naši zákazníci mohou spolehnout na profesionální služby nejvyšší 
úrovně. Reprezentativní vizitkou je více než dvacetiletá organizace vysoce hodnoceného 
Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Díky našim mnohaletým zkušenostem 
v oboru a konzultacím s klienty dokážeme vybrat a zrealizovat ideální řešení.

Auviex nabízí:

•  komplexní služby zahrnující programové poradenství, kreativní řešení celé  
objednané akce, výtvarný a grafický design či tisk doprovodných materiálů

• logistická řešení – dopravu a ubytování hostů, VIP servis

• výběr historických, moderních i netradičních prostor dle přání zákazníka

•  dodávky pódií a audiovizuální techniky (ozvučení, osvětlení,  
projekce, zastřešená pódia, výtvarné řešené scény, efekty atd.) včetně  
zařízení stanů a přístřešků

•  výběr doprovodných kulturních programů, které se pro danou akci hodí  
nejlépe, a jejich realizace na klíč
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Jana Havlová – manažerka cateringu, T: +420 604 660 385, e: havlova@auviex.cz 

Jan Vorlíček – vedoucí produkce, T: +420 602 243 075, e: vorlicek@auviex.cz

www.cateringkrumlov.cz


