RAUT Č. 2
Polévka:
• Italská tomatová polévka s čerstvou
bazalkou a strouhaným parmazánem

Studený raut:
• Uzenářské variace, výběr sýrů

OSOBNÍ LOĎ
• JAN PLEZIER •
RAUT Č. 2: 550,- KČ / OSOBA

• Řecký salát s olivami a fetou
• Míchaný salát z čerstvé zeleniny
• Koktejlové nakládané okurčičky

Teplý raut:
• Kuřecí medailonky na šalvěji a víně
• Vepřové nudličky se zeleninou
• Smažené žampiony

Dezerty:
• Bohatý mix minidezertů
• Tvarohový závin
• Ovocný salát, ovocná mísa

Přílohy:
• Brambory vařené
• Banketky tmavé / světlé, bagetky

SP Praha s.r.o.
Lodní doprava
Email: rezervace@janplezier.cz
Tel.: 737 825 605 • 281 932 666
www.janplezier.cz • www.vltavaslodi.cz
• Dvacet let s Vámi 2002 – 2022 •

INFO
Raut č.2 je střední cateringovou
nabídkou osobní lodě Jan Plezier. K výše
popsanému složení rautu v ceně 550,- Kč
/ osoba je možné přiobjednat další
položky uvedené v pravém sloupci.
Nápojový balíček představuje
neomezenou konzumaci nealkoholických
nápojů (Mattoni perlivá / neperlivá,
Fanta, Coca Cola, Coca Cola Zero, Sprite,
pomerančový džus), teplých nápojů
(káva, výběr čajů prémiové značky Ahmad
Tea), čepovaného piva Svijanský Máz 11°
a kvalitních vín z produkce rodinného
vinařství Šmerák (Frankovka, Cabernet
Moravia, Müller Thurgau, Irsai Oliver).
Přejete si změnit položku v rautové
nabídce č.2? Žádný problém, rádi
vyjdeme vstříc Vašim přáním.

MOŽNO PŘIOBJEDNAT
• KVALITA SUROVIN •

• VINAŘSTVÍ ŠMERÁK •

Důsledně dbáme na kvalitu surovin Výhradním dodavatelem vín pro loď
a výrobků, ze kterých jsou naše
Jan Plezier je rodinné vinařství
rautové nabídky sestavené
Šmerák z Hrušek

WELCOME DRINK „A“
Bohemia Sekt Brut 0,1l

15,- Kč

WELCOME DRINK „B“
Frizzante Sauvignon 2020,
vinařství Šmerák 0,1l

25,- Kč

NÁPOJOVÝ BALÍČEK
cena za osobu a hodinu

• INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP •

• NAŠI DODAVATELÉ •

Zakládáme si na individuálním
přístupu ke každé zakázce a rádi
Vám vyjdeme ve všem vstříc

To nejlepší z našich lodních rautů
nese pečeť kvality společností Naše
maso s.r.o. a Ovocný Světozor.

• GRILOVÁNÍ NA LODI •

• ŠUNKA NA KOSTI •

Prozkoumejte novinky roku 2022

Prozkoumejte novinky roku 2022

150,- Kč

VEGETARIÁNSKÉ RIZOTO
s brokolicí, sušenými
rajčaty a parmazánem

60,- Kč

KUŘECÍ ŘÍZEČKY
banketní, z jemných prsou

60,- Kč

CHLÉB ŽITNÝ
s mrkvovo-celerovou
pomazánkou

25,- Kč

CHLÉB ŽITNÝ
pomazánka z červené řepy

25,- Kč

TIRAMISU
z mascarpone a bílkového
sněhu, proložený piškoty

50,- Kč

Veškeré ceny jsou vztaženy na jednu osobu
(nápojový balíček na osobu a hodinu) a připočítávají
se k základní ceně rautu.

