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Stravování bufetovou formou 

Vybírat můžete ze 3 cenových nabídek:  

Economy 

Standard 

Premium 

 

Požadavky na skupinové stravování zašlete prosím minimálně 4 pracovní dny 

předem. 

 

VÁŠ PŘÍSTAV HOTEL PORT… 
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ECONOMY BUFET 

250 Kč/osoba  

minimálně 15 porcí 

 

Požadavky na skupinové stravování zašlete prosím minimálně 4 pracovní dny předem. 
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BUFET č. I. 
 

ZELENINA A SALÁTY 

100g Rajčatový salát s cibulí  

POLÉVKA 

0,25l Hovězí vývar s masem a nudlemi  

HLAVNÍ CHOD 

150g Zeleninové lasagne   

150g Smažený kuřecí řízek, vařené brambory  

100g Hovězí loupaná plec na smetaně, houskové knedlíky  

DEZERT 

1ks Domácí meruňkový koláč  

OVOCE  

50g Čerstvé ovoce dle sezóny  

BUFET  č. II. 

ZELENINA A SALÁTY 

100g Míchaný zeleninový salát   

POLÉVKA 

0,25l Bramborová polévka s hříbky  

HLAVNÍ CHOD 

150g Zapečená brokolice se smetanou a sýrem, vařené brambory     

150g Pečená kuřecí roláda s uzeným masem, šťouchané brambory a tatarská omáčka 

100g Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže  

DEZERT 

1ks Domácí perník s citronovou polevou  

OVOCE  

50g Čerstvé ovoce dle sezóny  
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BUFET č. III. 

ZELENINA A SALÁTY 

100g Okurkový salát se zálivkou  

POLÉVKA 

0,25l Hrášková krémová polévka  

HLAVNÍ CHOD 

150g Pečené papriky se sýrem Gouda, vařené brambory  

150g Smažená tilápie, bramborová kaše a citron 

100g Hovězí na houbách, dušená rýže  

DEZERT 

1ks Domácí muffin s jablky  

OVOCE  

50g Čerstvé ovoce dle sezóny  

BUFET č. IV. 

ZELENINA A SALÁTY 

100g Směs trhaných salátů s jarní cibulkou a dresinkem  

POLÉVKA 

0,25l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky  

HLAVNÍ CHOD 

150g Smažený květák, vařené brambory a tatarská omáčka  

100g Vepřový vrabec, dušené zelí, bramborové knedlíky  

100g Hovězí kližka na červeném víně, karlovarské knedlíky  

DEZERT 

2ks Domácí lívance s omáčkou z lesního ovoce a zakysanou smetanou  

OVOCE  

50g Čerstvé ovoce dle sezóny   
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BUFET č. V. 

ZELENINA A SALÁTY 

100g Zelný salát „Coleslaw” 

POLÉVKA 

0,25l Kuřecí vývar s bylinkovými nočky  

HLAVNÍ CHOD 

150g Zeleninové ratatouille, jasmínová rýže  

100g Krůtí prso v parmazánové omáčce, smažené bramborové hranolky  

150g Domácí sekaná pečeně, šťouchané brambory 

DEZERT 

1ks Jablečný závin s rozinkami a vlašskými ořechy  

OVOCE  

50g Čerstvé ovoce dle sezóny   
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STANDARD BUFET 

370 Kč/osoba 

minimálně 15 porcí 

Požadavky na skupinové stravování zašlete prosím minimálně 4 pracovní dny předem. 

 

Bufetová forma Standard se podává v předem stanoveném čase max. 1,5hod  

a po tu dobu je bufet doplňován. 
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BUFET A. 

 

SALÁTY 

Variace čerstvé krájené zeleniny doplněné dresinky 

Mrkvový  salát s citrónovou šťávou 

Rajčatový salát s cibulkou 

Zelný salát Coleslaw 

Lehký bramborový salát 

Dresinky: bylinkový, sýrový, česnekový, chilli medová omáčka 

 

POLÉVKA 

Zeleninová polévka Minestrone 

 

HLAVNÍ CHOD 

Filátka ze pstruha na bylinkách s pečenými bramborami a cherry rajčaty 

Pečené králičí stehno na divoko 

Hovězí na houbách podávané s rýží 

Smažený květák podávaný s vařeným bramborem a tatarskou omáčkou 

 

DEZERT 

Křehký jablkový koláč 

Čerstvé ovoce dle sezóny 
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BUFET B. 

 

SALÁTY 

Variace čerstvé krájené zeleniny doplněné dresinky 

Salát z červeného zelí s jablky 

Těstovinový salát se sušenými rajčaty a olivami 

Ředkvičkový s ledovým salátem 

Dresinky: francouzský, bylinkový, limetkový 

 

POLÉVKY 

Hovězí consomé s játrovými knedlíčky a zeleninou 

 

HLAVNÍ CHOD 

Pečená kuřecí roláda s uzeným masem podávaná s máslovou rýží 

Vepřová krkovička na grilu s demi glace, podávaná se šťouchanými bramborami  

a lahůdkovou cibulkou 

Hovězí kližka na červeném víně podávaná s  variací knedlíků 

Zeleninové lasagne 

 

DEZERT 

Zmrzlinová variace 

Čerstvé ovoce dle sezóny 
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BUFET C. 

 

SALÁTY 

Variace čerstvé krájené zeleniny doplněné dresinky a balkánským sýrem 

Okurkový salát se zakysanou smetanou 

Zelný salát s mrkví a křenem 

Směs trhaných salátů s pečenou červenou řepou a listovými krutonky 

Dresinky: česnekový, koprový, rajčatový 

 

POLÉVKY 

„Dršťková“ polévka z hlívy ústřičné 

 

HLAVNÍ CHOD 

Kuřecí stehenní závitky na smetaně, podávané s houskovými knedlíky 

Gnocchi se špenátem a krůtím masem 

Pečená vepřová plec s grilovanou zeleninou a rozmarýnovými bramborami 

Zapečené plněné papriky se sýrem GOUDA podávané s vařeným bramborem  

 

DEZERT 

Smažený banán v těstíčku s karamelovou omáčkou 

Čerstvé ovoce dle sezóny 
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PREMIUM BUFET 

 

Požadavky na skupinové stravování zašlete prosím minimálně 4 pracovní dny předem. 

 

Bufetová forma Premium se podává v předem stanoveném čase max. 2hod  

a po tuto dobu je bufet doplňován. 
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ČESKÝ BUFET 

460 Kč/osoba 

minimálně 15 porcí 

 

Sezónní čerstvá zelenina, podávaná s česnekovým, sýrovým a bylinkovým dresinkem 

Lahůdkový sýrový salát s bílým jogurtem 

Zelný salát s mrkví a křenem 

 Tomatový salát s mladou cibulkou 

Čočkový salát s pražskou šunkou 

 

Masová paštika s omáčkou z brusinek 

 

Prosím, vyberte si polévku: 

Drůbeží vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou 

nebo 

Gulášová polévka zjemněná kysanou smetanou 

 

Filet ze sivena pečený na kmínu, šťouchané brambory s mladým pórkem 

Kachna pečená do zlatova, dušené červené a bílé zelí 

Smažený vepřový a kuřecí řízek, lehký bramborový salát 

Hovězí krk na smetaně s brusinkami, karlovarské knedlíky 

 

Výběr z českých sýrů dekorovaných hroznovým vínem a jablky 

 

Lívance máčené ve skořicovém cukru s borůvkovou omáčkou 

Zmrzlina 

Čerstvé ovoce 
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BUFET Z REGIONÁLNÍCH SUROVIN—DOPORUČUJEME  

499 Kč/osoba 

minimálně 15 porcí 
 

Variace čerstvé zeleniny doplněná dresinky 

Těstovinový salát s kuřecím masem 

Kuřecí maso je dovezené z nedalekého chovu Brniště 

Míchaný salát s polníčkem, rukolou, pečenou červenou řepou a čerstvým sýrem 

Bio pečený roastbeef s jablečným chutney se zázvorem 

 

Filátka ze pstruha na páře, bylinkové máslo 

Pstruh je dovezený z nedalekých sádek Liběchov 

Uzená krůta doplněná o několik druhů remulád a nakládané zeleniny 

Krůtí maso je dovezené z nedalekého chovu Brniště 

Smetanové rizoto s hlívou ústřičnou 
 

Z grilu: 

Bio burger z hovězího a skopového masa, doplněný o salát, zeleninu a pečivo 

Bio produkty dovážíme z Bio Parku Velký Šenov 

Pečené brambory s česnekem a rozmarýnem 

Pohanková kaše s čerstvými bylinkami 

 

Variace sýrů s domácím ovocným chlebem 

Jemné tvarohové knedlíčky s ovocnou omáčkou a strouhaným perníkem 

 

 



 

HOTEL****PORT, Máchovo jezero, +420 487 809 711, hotel@hotelport.cz, www.hotelport.cz 

 

MEZINÁRODNÍ BUFET 

550 Kč/osoba 

minimálně 20 porcí 

Zeleninové crudité s omáčkou z kysané smetany 

Mozzarela s tomaty a bazalkovým pestem 

Zdobené plátky uzeného skotského lososa 

Parmská šunka podávaná na grissinách 
 

Silný hovězí Eintopf se zeleninou 

 

Grilovaná zelenina marinovaná v olivovém oleji s česnekem a bylinkami 

Směs trhaných salátu s avokádem a ořechy 

 

Filet z mořské ryby pečený na grilu (Treska nebo Tilápie) 

Krůtí maso s parmazánovou omáčkou 

Lasagne z telecího masa a tymiánu, zapečené parmezánem 

Před hosty krájený hovězí krk z mladých býčků z bio chovu, podávaný s meruňkovým 
chutney se zázvorem 

Smažená zelenina ve vinném těstíčku s česnekovým dipem 

Smetanové brambory pečené se sýrem  

Pečené brambory ve slupce 

Dušená černobílá rýže 
 

Sýrové prkno  

Grilovaný ananas se třtinovým cukrem 

Italská Panna cotta s malinovu omáčkou 

Zmrzlinová variace 

Krájené čerstvé ovoce 
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VEPŘOVÉ HODY 

370 Kč/osoba 

minimálně 15 porcí 

 

Světlá a tmavá tlačenka podávaná s cibulovým dresinkem 

Škvarková pomazánka s chlebem a mladou cibulkou 

Huspenina s vejci 

Škvarkové pagáčky 

 

Sterilované okurky, kukuřičky, feferonky 

Zelný salát s křenem 

Nakládaná zelenina 

 

Bílá ovarová polévka s kroupami 

 

Krájená uzená šunka od kosti s křenem a variací hořčic 

 

Zabijačkový guláš se špekovým knedlíkem 

Jitrnice a jelita s kysaným zelím a vařenými bramborami 

Pečená uzená vepřová žebra 

Pečené brambory ve slupce s česnekovým tvarohem 

 

Domácí buchty plněné tvarohem, mákem a povidly 

Třený koláč se švestkami a žmolenkou 

 

 

 


