UKÁZKA MENU
Níže uvedené nabídky představují návrh občerstvení, které lze objednat v rámci uspořádání
vaší soukromé akce. Nabídka má pouze orientační charakter, dále je možné ji upravit dle
konkrétních požadavků vaší akce.
. Naší prioritou je připravit pro vás a vaše hosty nezapomenutelný gurmánský zážitek.

Menu standard (pro 25 osob)
Přípitek:
Sklenka Bohemia sekt
Polévka:
Silný hovězí vývar s masem, nudlemi a zeleninou
Hl. chod:
Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinky, šlehačka
Odpolední raut:
15x Hovězí guláš podávaný s chlebem a cibulí
2kg Vepřové mini řízečky
2kg Kuřecí mini řízečky
1kg Salámová mísa mix
1kg Mix moravských a českých sýrů
2kg Míchaná zelenina s balkánským sýrem
1kg Hovězí tatarák podávaný s topinkami
Součástí odpoledního rautu jsou doplňky, pečivo, chléb, kyselé okurky, beraní rohy a další…

Celková cena 15.552,-Kč / 623,-Kč osoba

Menu premium (pro 25 osob)
Přípitek:
Sklenka I am Prosseco
Polévka:
Silný hovězí vývar s masem, nudlemi a zeleninou
Hl. chod:
Konfitované kachní stehýnko s červeným zelím a bramborovým knedlíkem

Odpolední raut:
2kg Norský losos připravovaný v páře
15x Hovězí guláš podávaný s chlebem a cibulí
2kg Vepřové mini řízečky
2kg Kuřecí mini řízečky
1kg Salámová mísa mix
1kg Mix moravských a českých sýrů
2kg Míchaná zelenina s balkánským sýrem
2kg Hovězí tatarák podávaný s topinkami
1kg Hovězí roastbeef
25x Mini burger s glazovanou cibulkou
15x Finger food – uzený losos na lžičce s koprovým dipem
Součástí odpoledního rautu jsou doplňky, pečivo, chléb, kyselé okurky, beraní rohy a další…

Celková cena 23.282,-Kč / 931,-Kč osoba

Nápojové balíčky
(Nabídka zvýhodněných nápojových balíčku)
Nápojový balíček standard

Nealko nápoje litrové balení (Pepsi, Mirinda orange, 7UP, voda v karafách, čepovaná kofola, 2
druhy džusů dle aktuální nabídky, víno bílé, víno červené podávané v karafách, neomezená
konzumace piva z produkce Starobělský pivovar výčepní 10, Ležák 12
Cena balíčku: 299,-Kč osoba

Nápojový balíček premium

Nealko nápoje litrové balení (Pepsi, Mirinda orange, 7UP, voda v karafách, čepovaná kofola, 2
druhy džusů dle aktuální nabídky, víno bílé, víno červené podávané v karafách, neomezená
konzumace piva z produkce Starobělský pivovar vše z nabídky, čepované prosecco, alkohol
v litrovém balení dle objednávky za nákupní cenu plus 30% přirážka.

Cena balíčku: 399,-Kč osoba

Kompletní nabídka jídel pro společenské akce:
Přípitek:
0,1l Martini Bianco s plátkem citrónu

0,1l Sklenka I am Prosseco
0,1l Sklenka Bohemia sekt (Demi sec, Brut, Rosé)
0,1l Sklenka Bohemia sekt nealko
0,1l Crodino (nealkoholický přípitek)
Předkrm:
1por Domácí kachní paštika s brusinkami a malým salátkem, bagetka
1por Mini mozzarela s cherry rajčátky na rukolovém hnízdě, bazalkové pesto, toust

Polévka:
1por Silný hovězí vývar s játrovými knedlíčky, nudlemi a zeleninou julliene

Hlavní chod:
200g Svíčková na smetaně, mix knedlíků (houskový, karlovarský)
200g Mix gril (vepřová krkovice, kuřecí prsa), grilovaná zelenina – příloha dle výběru
200g Mix řízků (vepřové maso, kuřecí maso), malý listový salátek – příloha dle výběru
200g Filírovaná vepřová panenka s omáčkou dle objednávky – příloha dle výběru
200g Hovězí guláš s cibulkou a houskovým knedlíkem
200g Zvěřinový guláš s cibulkou a karlovarským knedlíkem
Konfitované kachní stehýnko s červeným zelím a mix knedlíků (bramborový, houskový)
200g Losos připravovaný v páře, smetanový špenát, vařené brambůrky

Rautová nabídka pro akce:
1kg Mix českých a moravských sýrů
1kg Mix salámů a šunky
1kg Kuřecí mini řízečky
1kg Vepřové mini řízečky
1kg Mini kuřecí steaky marinované v bylinkách
1kg Pečená vepřová žebírka v BBQ omáčce
1kg Pečená kuřecí křidýlka v omáčce dle výběru (sladkokyselá, pikantní)
1kg Pečené kuřecí paličky v omáčce dle výběru (sladkokyselá, pikantní)
1ks Finger food – uzený losos na lžičce s koprovým dipem
1ks Mini burger s glazovanou cibulkou
1ks Kanapka mix
1kg Mini jelítka
1kg Mini jitrnička
1kg Domácí sekaná
1kg Plněná kuřecí roláda
1kg Plněná bůčková roláda
1kg Glazovaný vepřový bůček
1kg Pečené vepřové koleno na černém pivu
1kg Tatarský biftek s česnekem a topinkami (míchaný)
1kg Masové kuličky v pikantní omáčce
1kg Domácí škvarková pomazánka
1kg Domácí tlačenka na talíři s cibulí a octem
1kg Hovězí roastbeef
1kg Norský losos připravovaný v páře
1kg Míchaná zelenina v míse s balkánským sýrem (sýr podávaný zvlášť)
1kg Zeleninové crudité a sýrový dip (zeleninové hranolky mrkev, řapíkatý celer)
1kg Salát caprese (mini mozzarella, cherry rajčátka, rukola, pesto)
1kg Ovocný salát
1kg Tzatziky salát
1kg Salát Coleslaw
Na Vaše přání připravíme i cokoliv jiného co jste v nabídce nenašli.

Na základě konkrétního výběru Vám bude zaslána cenová kalkulace Vaší akce.

PODMÍNKY POŘÁDÁNÍ AKCÍ pro rok 2020
Vážení a milí hosté, děkujeme, že jste si pro svou akci vybrali naši restauraci Starobělská Koliba, níže si
dovolujeme Vám oznámit podmínky pro pořádání společenských akcí v prostorech restaurace.
Rezervace restaurace pro akce 25-60 osob:
Rezervace celé restaurace pouze pro Vaši akci je podmíněna minimální útratou ve výši 20.000, -Kč do
útraty se započítává veškerá konzumace v rámci akce (jídlo, odpolední občerstvení – raut, nápoje –
pivo, víno, nealko, teplé nápoje) a veškeré další objednané služby.
Dorty a zákusky můžete mít vlastní. Vlastní alkohol není povolen.
Prosíme, aby v rámci oslav uvnitř nebyli použity konfety a další zábavní pyrotechnika určena pro vnitřní
prostory!!! Ohňostroj – musí být předem ohlášen (žádost na městskou policii), začátek nejpozději 21.45
hod. Balónky štěstí (létající lampióny) – není možné vypouštět. Otevírací doba je standartní dle otevírací
doby restaurace, v případě dohody a prodloužení Vám bude účtován servisní poplatek 1.000, -Kč vč.
DPH za každou započatou hodinu.

Rezervace celé Koliby 25-100 osob:
Rezervace celé Starobělské Koliby (restaurace, salónek, venkovní prostory včetně venkovního výčepu)
pouze pro Vaši akci je podmíněna minimální útratou ve výši 60.000, -Kč do útraty se započítává
veškerá konzumace v rámci akce (jídlo, odpolední občerstvení – raut, nápoje – pivo, víno, nealko, teplé
nápoje) a veškeré další objednané služby (party stany, ozvučení, výzdoba prostor).
Dorty a zákusky můžete mít vlastní. Vlastní alkohol není povolen.
Prosíme, aby v rámci oslav uvnitř nebyli použity konfety a další zábavní pyrotechnika!!! Ohňostroj –
musí být předem ohlášen (žádost na městskou policii), začátek nejpozději 21.45 hod. Balónky štěstí
(létající lampióny) – není možné vypouštět.
Otevírací doba je standartní dle otevírací doby restaurace, v případě dohody a prodloužení Vám bude
účtován servisní poplatek 1.000, -Kč vč. DPH za každou započatou hodinu.

