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Welcome drink - Champ Veuve Clicquot Brut 
Beverage Package - káva, čaj, voda, džusy

BarBeque Menu
 

PředkrMy a kanaPky
Individuální krevetový koktejl

Ceviche na zeleninových nudlích
Trio studených polévek (Gazpacho, rajčatová esence, okurková polévka s jogurtem)

Vitello Tonato
kuřecí terina s pistáciemi a fíkovým chutney

uzený losos a v bylinkách marinovaný uzený losos s křenovou smetanou a omáčkou ze sladké hořčice
Mexické hovězí empanadas

Meloun Cantaloupe e šunkou Prosciutto a jahodami
Californská rolka

Blini s keta kaviárem a zakysanou smetanou
košík s pečivem a trojicí pomazánek založený na stole

SaláTy
Panzanella salát s cherry rajčaty a baby mozzarelou

Caesar Salát s grilovaným kuřetem ( Pramesan, krutony, slanina, dressing )
Bavorský bramborový salát

Salát z těstovin farfalle s pestem ze sušených rajčat
Salát ze zelených fazolek a sušeného hovězího Bresaola

Grilovaná zelenina s octem Balsamico
libanonský Humous

radicchio salát s avokádem a pomerančem
Míchaný salát s doplňky

( dýňová semínka, chipsy z mrkve a řepy, sekané bylinky, vařené vejce, cherry
rajčátka, marinovaný feta sýr, bylinkové krutony

Balsamico dressing, jogurtovo-pomerančový dressing, citronový dressing )

BBq STanICe
losos v bukovém dříví & Tilapia v banánovém listu

Mořský špíz
Marinovaná vepřová krkovice
německé klobásky Bratwurst

Hovězí flap steak
Jehněčí kotletky

Prsa z kukuřičného kuřátka
BBq vepřová žebírka

PříloHy
kukuřičný klas
Pečené fazole

Pečené brambory se zakysanou smetanou
dušená letní rýže

BBq oMáčky a dIPy
ketchup, dijonská hořčice , BBq omáčka, česnekové aïoli, Sweet and Chilli dip, okurková rahita

dezerTy
Sýrové prkénko s hroznovým vínem a krekry

Výběr zmrzlin a sorbetů podle nabídky
Tiramisu

Pěna z hořké a bílé čokolády
Malinový koláč
ovocné košíčky

ovocný salát
kávové řezy opera

domácí sušeny cookies



www.robertkiyosaki.cz / www.kimkiyosaki.cz / www.richdad.com www.richwoman.com

reFerence 2010

robert a kim kiyosaki 



účast na večeři s robertem a kim kiyosaki: 15.ooo,- Czk
účast na večeři + vip vstupenka (první dvě řady)
na seminář s robertem kiyosaki : 25.000,- Czk

konTakT:

Hanka Cohen
hanka@zhp.cz
+420 777 822 572

ziv&hanka production
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