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COFFEE BREAK
COFFEE BREAK NÁPOJOVÝ **

COFFEE BREAK GRAND

Obsahuje na osobu:
• káva nebo čaj
• minerální voda / nealko mix (0,5 l)

Obsahuje na osobu:
• káva / čaj
• minerální voda / nealko mix (2 × 0,5 l)
• obložený chlebíček / minibagetka / sandwich
• domácí koláček / sladké forne / jablkový závin

COFFEE BREAK NÁPOJOVÝ ***
Obsahuje na osobu:
• káva / čaj
• minerální voda / nealko mix (2 × 0,5 l)

COFFEE BREAK BASIC **
Obsahuje na osobu:
• káva / čaj
• minerální voda / nealko mix (1 × 0,5 l)
• domácí koláček / sladké forne

COFFEE BREAK BASIC ***
Obsahuje na osobu:
• káva / čaj
• minerální voda / nealko mix (2 × 0,5 l)
• domácí koláček / sladké forne

COFFEE BREAK STANDARD
Obsahuje na osobu:
• káva / čaj
• minerální voda / nealko mix (2 × 0,5 l)
• obložený chlebíček se šunkou a vejcem
• domácí koláček / sladké forne
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COFFEE BREAK EXCLUSIVE
Obsahuje na osobu:
• káva / čaj
• minerální voda / nealko mix (2 × 0,5 l)
• obložený chlebíček / minibagetka / sandwich
• domácí koláček / sladké forne / jablkový závin
• salátový bar (100 g salátu)

COFFEE BREAK ACTIVE
Obsahuje na osobu:
• káva / speciální čaj
• minerální voda / nealko mix / fresh juice (2 × 0,5 l)
• tyčinka Corny
• obložené bagetky mix z celozrného a bílého pečiva (2 ks)
• ořechové mísy se sušeným ovocem a jádry v čokoládě (50 g)
• ovoce (80 g)

COFFEE BREAK ACTIVE GREEN
Obsahuje na osobu:
• káva / speciální čaj
• minerální voda / nealko mix / fresh juice (2 × 0,5 l)
• nápoj z mladého ječmene (0,2 l)
• tyčinka Corny
• ořechové mísy se sušeným ovocem a jádry v čokoládě (50 g)
• salátový bar (100 g salátu)
• ovoce (80 g)

Máte dotazy k nabídce? Pište na ﬁremky@western.cz nebo volejte 607 742 516.
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SNACK OBČERSTVENÍ
REGULAR

SNACK BAR

Obsahuje na osobu:
• domácí škvarková pomazánka s chlebem
• domácí koláček

Obsahuje na osobu:
• obložený chlebíček / minibagetka / sandwich
• domácí koláček / sladké forne / jablkový závin
• ovoce (100 g)

GRUNT
Obsahuje na osobu:
• polévka dle výběru podávaná s pečivem (330 ml)
• domácí koláček

WESTERN
Obsahuje na osobu:
• kýta na rožni / maso z udírny
• paleta čerstvé zeleniny / přílohové saláty
• domácí koláček / jablkový závin

COWBOY
Obsahuje na osobu:
• kovbojské fazole (100 g) / grilovaná klobása (křen, hořčice)
• domácí koláček
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ALL INCLUSIVE
Obsahuje na osobu:
• obložený chlebíček / minibagetka / sandwich
• studené obložené mísy sýrů, uzenin a zeleniny (100 g)
• domácí koláček / sladké forne / jablkový závin
• ovoce (100 g)

Máte dotazy k nabídce? Pište na ﬁremky@western.cz nebo volejte 607 742 516.
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NABÍDKA MENU
PŘEDKRMY (60 g)
Jemná drůbeží paš ka na ledovém salátku
Bruselská paš ka s pepřem
Salát Caprese
Šunkový kornoutek s žervé pěnou
Kuřecí roládka plněná šunkou a sýrem
Vepřová roláda na studeno
Uzený losos s koprovým dipem a citronem
Krevetky na led. salátku s česnekovým přelivem
Parmská šunka s melounem

Vídeňská roštěná (150 g)
štouchané brambory

Hovězí svíčková na smetaně (150 g)
s citronem, brusinkami a šlehačkou, houskové knedlíky

Hovězí směs na rajčatech (150 g)
dušená rýže

Hovězí Porthouse (200 g)
bramborové pyré, zeleninová obloha

Vepřový steak z krkovičky (200 g)
americké brambory, steaková omáčka, zeleninová obloha

Vepřový závitek na přírodní šťávě (150 g)
štouchané brambory, zeleninová obloha

Vepřová směs po čínsku (150 g)
cous-cous

POLÉVKY (330 ml)
Indiánská polévka (maso, zelenina, jemná)
Bizoní polévka (červené víno, ostrá)
Slepičí vývar s kapáním
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
Žampionový krém
Geromino (pikantní gulášová polévka)
Zeleninová jarní polévka
Česneková polévka s opékaným chlebem
Zelná polévka s fazolemi
Hráškový krém s osmaženou houskou
Brokolicový krém
Květáková polévka
Bramborová polévka

Smažený vepřový řízek (170 g)
vařené brambory, zeleninová obloha

Vepřové výpečky se zelím (150 g)
bramborový knedlík

Panenské vepřové medailonky (150 g)
bramborové hranolky, zeleninová obloha

Nadívaná vepřová panenská se špenátem (150 g)
bramborové hranolky, zeleninová obloha

Gra novaná brokolice se sýrem (300 g)
Houbové smetanové rizo o (300 g)
zeleninová obloha

Penne Qua ro formaggi (300 g)
zeleninová obloha

Pappardelle Ratatouille (300 g)
zeleninová obloha

Francouzská teplá zelenina na másle (200 g)
bramborové hranolky

HLAVNÍ CHODY
Losos na másle přelitý citronovou omáčkou (150 g)
vařené brambory

Pstruh na roštu (200 g)
vařené brambory

Candát na grilu (150 g)
vařené brambory

Kapr na česneku se smetanovou omáčkou (150 g)
dušená rýže

Restovaná kuřecí prsa na pepři (200 g)
americké brambory, zeleninová obloha

Kuřecí roláda plněná sušenými rajčaty (150 g)
bramborové hranolky, zeleninová obloha

Nadívaná kuřecí kapsa se slaninou (150 g)
vařené brambory, zeleninová obloha

Pečené kuřecí stehno (150 g)
dušená rýže, zeleninový salát

Kuřecí zeleninová směs (150 g)
cous-cous

Smažený kuřecí řízek (170 g)
bramborové pyré, zeleninová obloha

Hovězí Rumpsteak (200 g)
americké brambory, zeleninová obloha, pepřová omáčka
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DEZERTY
Minidezerty:
Čokoládová roládka s ovocnou omáčkou (35 g)
Smetanová roládka s omáčkou z lesních plodů (35 g)
Krémový pohár s ovocem (35 g)
Zmrzlina:
Čokoládová zmrzlina s banánem (45 g)
Vanilková zmrzlina s horkými malinami (45 g)
Borůvkové lívanečky se šlehačkou (80 g)
Královský ořechový dort (100 g)
Čokoládový dort (117 g)
Sacher dort (83 g)
Malinovosmetanový dort (150 g)
Banansplit dort (100 g)
Mousse čokoládový dort (100 g)
Marcipánový dort (100 g)
Tvarohový dort cheese cake (116 g)
Medovník (94 g)
Švarcvaldský koláč (105 g)
Mrkvový dort (164 g)

Máte dotazy k nabídce? Pište na ﬁremky@western.cz nebo volejte 607 742 516.
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NABÍDKA NÁPOJŮ
NÁPOJOVÝ BALÍČEK I.
Obsahuje 5 nápojů na osobu:
• nealkoholické nápoje 0,5 l
(minerální voda, juice, ledové čaje, limo)
• pivo 0,5 l (Rebel 11° točené, nealkoholické pivo lahvové)
• moravská sudová vína rozlévaná 0,2 l
• teplé nápoje (káva, čaj)

NÁPOJE
• TEPLÉ NÁPOJE
Espresso / Cappucino / La e
Čaj
• NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
Minerální voda

0,5 l

(Bonaqua jemně perlivá / neperlivá)

NÁPOJOVÝ BALÍČEK II.

Juice

Obsahuje 10 nápojů na osobu:
• nealkoholické nápoje 0,5 l
(minerální voda, juice, ledové čaje, limo)
• pivo 0,5 l (Rebel 11° točené, nealkoholické pivo lahvové)
• moravská sudová vína rozlévaná 0,2 l
• teplé nápoje (káva, čaj)

Nealko Mix

NÁPOJOVÝ BALÍČEK III.
Obsahuje 15 nápojů na osobu:
• nealkoholické nápoje 0,5 l
(minerální voda, juice, ledové čaje, limo)
• pivo 0,5 l (Rebel 11° točené, nealkoholické pivo lahvové)
• moravská sudová vína rozlévaná 0,2 l
• teplé nápoje (káva, čaj)

0,2 l

(Cappy různé příchutě – rozlévané)

0,5 l

(Ledový čaj, Sprite, Fanta, Coca-Cola)

Fresh Juice

0,2 l

• PIVO
Rebel 11°
Nealkoholické pivo lahvové

0,5 l
0,5 l

• VÍNO SUDOVÉ
Sauvignon

0,2 l

bílé víno suché, vinařství Velké Pavlovice

Tramín červený

0,2 l

bílé víno polosladké, vinařství Na Kacperku, Němčičky

Zwigeltrebe rosé

0,2 l

růžové víno polosuché, vinařství Mikulica Pavel

Dornfelder

0,2 l

červené víno suché,k Vinařství Mikulica Pavel

NÁPOJOVÝ BALÍČEK WINE STYLE
Obsahuje konzumaci do výše budgetu na osobu:
• nealkoholické nápoje 0,5 l
(minerální voda, juice, ledové čaje, limo)
• pivo 0,5 l (Rebel 11° točené, nealkoholické pivo lahvové)
• nabídka přívlastkových a jakostních lahvových vín 0,75 l
• teplé nápoje (káva, čaj)

• VÍNO LAHVOVÉ
Jakostní a přívlastková vína

0,75 l

(Val ce, Habánské sklepy, Templářské sklepy Čejkovice)

• ŠUMIVÁ VÍNA
Bohemia Sekt

0,75 l

Demi Sec, Brut, Rosé Demi Sec
CHAMPAGNE:

Moët & Chandon Brut Imperial
Moët & Chandon Nectar Imperial

0,75 l
0,75 l

NÁPOJOVÝ BALÍČEK ALL INCLUSIVE
Neomezená konzumace nápojů během dne:
• nealkoholické nápoje 0,5 l
(minerální voda, juice, ledové čaje, limo)
• pivo 0,5 l (Rebel 11° točené, nealkoholické pivo lahvové)
• moravská sudová vína rozlévaná 0,2 l
• teplé nápoje (káva, čaj)
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VINNÝ LIST
Rulandské šedé, pozdní sběr, polosuché

SUDOVÁ VÍNA
BÍLÁ VÍNA

Sauvignon, suché

0,2 l

Vinařství Velké Pavlovice • Ve vůni najdeme natrpklé tóny mladého rybízu
a kopřiv. Chu je víno bohaté, se zajímavými stopami kompotových plodů
černého bezu a černého rybízu.

Tramín červený, polosladké

0,2 l

Vinařství Na Kacperku, Nemčičky • Ve vůni nalezneme typické odrůdové
aroma po čajové růži a sladce medových rozinkách, které je vyhledáváno
milovníky této odrůdy.

0,2 l

Cabernet Sauvignon, pozdní sběr, suché

TEMPLÁŘSKÉ SKLEPY ČEJKOVICE
BÍLÁ VÍNA

Tramín, jakostní víno, suché

VINNÉ SKLEPY VALTICE
0,75 l

Je moderní víno ze světového sor mentu. Jeho vůně je ovocná s jemnými
podtóny citrusů. V chu je svěží, elegantní, plné a harmonické.

0,75 l

0,75 l

Původ této odrůdy můžeme hledat ve Francii. Dříve byla známá pod názvem
Burgundské. Víno je s výrazným odrůdovým buketem, jemnými kořenitými podtóny a plnou extrak vní chu . Má zlatožlutou barvu, někdy s vyšší intenzitou.

0,75 l

Vůně vína je kvě nová s jemnými tóny citrusů.
Chuť je příjemná, harmonická se šťavnatou kyselinkou.

Aurelius, výběr z hroznů, polosladké

Rulandské bílé, pozdní sběr, polosuché

0,75 l

Barva vína je světle žlutozelená s bělavými odlesky. Ve vůni převažuje
žluté zahradní ovoce v kombinaci s rozkvetlými lučními kvítky.
Chuť je plná harmonická s výrazem sušeného jablka a bílé třešně.
ČERVENÁ VÍNA

André, jakostní víno, suché

Je to víno s jemným kvě novým buketem, připomínající čajové růže.
Chuť je příjem-ně rozložitá, extrak vní, kořenitá.

Ryzlink vlašský, pozdní sběr, polosuché

0,75 l

Víno se zlatavou barvou, velmi intenzivní kořenité vůně
a typické extrak vní chu připomínající sladký kořen.

BÍLÁ VÍNA

Rulandské šedé, jakostní víno, polosuché

0,75 l

Rubínově ﬁalková barva, bohatá, typicky odrůdová vůně připomínající
černý rybíz, koření, tabákový list a nezralé makovice. Chuť je ovocitá,
měkká, s příjemnou dochu .

0,2 l

Vinařství Mikulica Pavel, Vrbice • Pronikavé ovocité aroma, extrak vní až tělnaté
v chu , s doznívajícím vjemem po kyselinách, podle ročníku až velmi výrazným.

Tramín červený, jakostní víno, polosuché

0,75 l

Toto znamenité Rulandské modré má nižší rubínovou barvu,
elegantní vůni s tóny lesního ovoce a měkkou, harmonickou chuť.

ČERVENÁ VÍNA

Chardonnay, jakostní víno, suché

0,75 l

Toto znamenité rosé vyniká krásnou lososovou růžovou barvou,
jemně ovocnou vůní a osvěžující, ovocně šťavnatou středně plnou chu .
ČERVENÁ VÍNA

Vinařství Mikulica Pavel, Vrbice • Vůně je příjemná, s nádechem vyzrálých jahod.
V chu je víno plné, s pikantní kyselinkou a lehkou, osvěžující dochu .

Dornfelder, suché

RŮŽOVÁ VÍNA

Rosé (Zweigeltrebe), jakostní víno, suché

Rulandské modré, jakostní víno, suché

RŮŽOVÁ VÍNA

Zweigeltrebe rosé, polosuché

0,75 l

Nižší, zelenkavě žlutá barva, ovocné aroma připomínající zralé ovoce
či sušené plody, chuť je šťavnatá, elegantně svěží s minerálním podtextem.

0,75 l

Hrozny této odrůdy vznikly křížením Frankovky a Svatovavřineckého ve
Velkých Pavlovicích. Víno s divokým ovocným aroma, příjemnou svěží
kyselinou a sametovými tříslovinami. V dochu se objevují tóny švestek.

Dornfelder, jakostní víno, suché

0,75 l

Intenzivní, jasně rubínová barva s odleskem violetu. Vůně je široká, plná
a vyniká ovocnos . Dominuje zde kompotované bobulové ovoce, podpořené
sušenou pomerančovou kůrou a skořicí. Chuť je lahodná, hladká a ovocná.
V dochu postřehneme přezrálou třešeň.

0,75 l

Vůně vína je ovocná s jemnými tóny meruněk a citrusové kůry.
Chuť je plná, dlouhá a ideálně sladěná.

ŠUMIVÁ VÍNA
SEKTY

ČERVENÁ VÍNA

Modrý portugal, jakostní víno, suché

0,75 l

Je jemnější červené víno s výraznou barvou, lehkým, svěžím
buketem a elegantní chu .

HABÁNSKÉ SKLEPY

Toto vynikající Veltlínské se vyznačuje svěží ovocnou vůní s decentními
tóny mandlí. Jeho chuť je vyvážená s příjemnou kyselinkou.
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0,75 l
0,75 l
0,75 l

0,75 l

Má jemný vinný buket s nádechem limetky a květu vinné révy.
Perfektní víno k podávání s předkrmy, hlavním jídlem i dezertem.

0,75 l

Má zlatou barvu a jemné perlení, bohatou a ovocnou vůni s doteky melounu.
Dlouhá, šťavnatá chuť s tóny vyzrálého ovoce, medu a bílých květů. V kombinaci
se smetanovo-ovocnými dezerty bude nezapomenutelným zážitkem.

Tento výtečný Sauvignon z Habánských sklepů zaujme extrak vní vůní
s tóny angreštu. V chu je plné s dlouhotrvající dochu .

Veltlínské zelené, jakostní víno, suché

0,75 l

CHAMPAGNE

Moët & Chandon Brut Imperial

BÍLÁ VÍNA

Sauvignon, jakostní víno, suché

Bohemia Sekt, Demi Sec
Bohemia Sekt, Brut
Bohemia Sekt, ROSÉ Demi Sec

Moët & Chandon Nectar Imperial

0,75 l

Máte dotazy k nabídce? Pište na ﬁremky@western.cz nebo volejte 607 742 516.

