Bufetové večeře
každou sobotu
Staročeská kuchyně

3.4., 29.5., 24.7., 18.9., 13.11.

Španělská kuchyně
10.4., 5.6., 31.7., 25.9., 20.11.

Valašská kuchyně
17.4., 12.6., 7.8., 2.10., 27.11.

Italská kuchyně
24.4., 19.6., 14.8., 9.10., 4.12.

Francouzská kuchyně
1.5., 26.6., 21.8., 16.10., 11.12.

Izraelská kuchyně
8.5., 3.7., 28.8., 23.10.,

Mexická kuchyně
15.5., 10.7., 4.9., 30.10.

Asijská kuchyně
22.5., 17.7., 11.9., 6.11.

Staročeská
kuchyně
Pražská šunka, vejmrda
Kuřecí galantina
Jáhlová paštika
Hrstková polévka
Salátový bar
Králík na smetaně
Srnčí ragú na hříbkách
Kapr na modro
Pečené koleno na pivu
Houbový kuba
Pohankové placky
Vařený brambor se sádlem
Pečená kořenová zelenin
Špekový knedlík
Kynutý koláč s drobenkou
Harlekýn
Staročeský trhanec
Ovoce

Španělská
kuchyně
Parmská šunka s melounem
Paštika z černých oliv
Španělské sýry, datlové chutney
Španělská cibulačka
Salátový bar
Paella
Pečený candát s olivami a rajčaty
Hovězí tacos
Cocido Madrileno (guláš z cizrny)
Kuřecí prso s rajčatovou omáčkou
Šafránová rýže
Grilovaná zelenina s fazolemi
Smažené brambory, koriandr, čili papričky
Kukuřičný klas v másle
Flan de huevo
Tarta de santiago
Mléčná rýže se skořicí
Ovoce

Valašská
kuchyně
Klobásník
Brynzová pěna
Škvarková pomazánka
Valašská kyselice
Salátový bar
Kachna v šouletu
Strapačky s uzeným masem
Křenová omáčka s jazykem
Pečený pstruh na majoránce
Vepřové výpečky
Slaninová pohanka
Pečáky s česnekem
Houskový knedlík
Zadělávané zelí
Teplý zelný salát s křenem a jablky
Taštičky s povidly
Jablečný závin
Frgál
Sladká pohanka

Italská
kuchyně
Foccacia, uzený losos, kapari
Caprese salátek
Antipasty
Minestrone
Salátový bar
Masové koule s parmezánem
a bazalkou, pomodoro
Spaghetti bolognese
Risotto s chřestem
Hovězí ragů na červeném víně
Telecí saltimboca
Zapečený lilek s rajčaty a mozzarelou
Aglio oglio
Foccacia
Máslové gnocchi se špenátem
Grilovaná polenta
Caffe latte panna cotta
Tiramisu
Křehký italský koláč
Ovoce

Francouzská
kuchyně
Lososový tatarák
Foie gras paté
Žabí stehýnka
Francouzská cibulačka
se sýrovým toustem
Salátový bar
Kohout na víně
Hovězí po burgunsku
Kuře po baskitsku
Spaghetti se slávkami
Cassoulet
Ratatouille
Gratinované brambory
Rajčatové risotto
Bramborové pyré
Profiterolky
Crepes suzette
Creme brulée
Ovoce

Izraelská
kuchyně
Hummus, pita chléb
Babaganoush
Grilovaný lilek s tahini a česnekem
Batátová polévka s cizrnou a římským kmínem
Salátový bar
Jehněčí mletý špíz
Pikantní kuře s paprikou, koriandrem,
římským kmínem a oregánem
Pečený losos v rajčatové omáčce s čili a limetou
Kuřecí játra se zeleninou
Telecí ragú s cizrnou a kurkumou
Čočka, rýže, cibule a arašídy (Mujaddara)
Cous cous
Batáty s kurkumou
Cizrnovobramborové pyrý
Sladká rýže
Malabi (rýžový puding)
Ořechový koláč baklava
Ovoce

Mexická
kuchyně
Rajčatová salsa, krevety
Quacamole, trhané vepřové s čili
Taquito
Kukuřičný krém s čili
Salátový bar
Chlli noc carne
Kuřecí Enchiladas
Fajitas
Grilovaná panenka s bbq omáčkou
Mexický zeleninový guláš
Grilovaná kukuřice
Rýže s černými fazolemi
Mexický kukuřičný chléb
Grilovaný brambor s čedarema čili
Churros
Smažené banány v kokosu
Čokoládový dortík s kukuřičnými
Ovoce s čili a limetou

Asijská
kuchyně
Sójové boby, zázvorový dip
Smažené kalamáry, kari majonéza
Hovězí roštěná, stir fry
Pho Ga
(kuřecí vietnamská rýžová polévka)
Salátový bar
Hovězí teryiaki žebra
Kuřecí kari se zeleninou
Grilovaná ryba se zázvorem, jarní cibulkou,
koriandrem a sojovou omáčkou
Zeleninové restované nudle s krevetami
Křupavý bůček s citrónovou trávou
Zeleninová rýže
Teplý salát z černé čočky
Asijská zelenina
Restované fazolky s česnekem
Kokosový mousse s citrónovou trávou
Matcha dortík
Maracuja panna cotta
Ovoce

