DĚTSKÉ OSLAVY
V RESTAURACI & KAVÁRNĚ KORKORÁN
Chcete oslavit významný den v životě vaší ratolesti?
Přejete si, aby byl tento den pro oslavence
a jeho hosty nezapomenutelný
a nechcete se ,,stresovat“ přípravou oslavy?
Rádi pro Vás všechno připravíme včetně výzdoby
a narozeninového dortu dle Vašeho výběru.

ukázka dortů z naší cukrárny

Pohoštění na oslavu
JEZ CHLÉB
Se šunkou a sýrem na pomazánce z pečených paprik
S parmskou šunkou na pomazánce z pečených paprik
S uzeným lososem na lučinové pomazánce
S variací sýrů a hermelínovou pomazánkou
S variací sýrů a pomazánkou z modrého sýra
S ředkvičkami na lučinové pomazánce
S tuňákovou pomazánkou, vejcemi a olivami
S pomazánkou z pečených paprik
S bůčkovou pomazánkou a marinovanou cibulkou
S pomazánkou z kozího sýra, brusinkami
a cibulovou marmeládou
S hummusem a kuřecím masem
S pomazánkou Bujurdi z grilovaných paprik, cuket a lilku
S krabí pomazánkou
S vajíčkovou pomazánkou
Se zauzenou paprikou zdobený goudou
Se škvarkovou pomazánkou
S bruselskou paštikou a brusinkami

MALÝ*

VELKÝ**

35,48,65,39,39,35,35,39,35,48,-

49,95,119,79,79,45,59,79,55,95,-

39,35,35,35,39,39,39,-

79,79,45,45,79,79,79,-

* velikost klasického chlebíčku
** velikost krajíce chleba cca 20 cm

Tradiční obložené chlebíčky
S moravským uzeným masem
Se šunkou
S výběrem sýrů
Se šunkou a sýrem
S krabím salátem surimi
S vajíčkovou pomazánkou
S parmskou šunkou
S lososem
S roastbeefem

35,35,35,35,35,35,50,75,75,Minimální odběr 5 ks/druh

OBLOŽENÁ BAGETA
S grilovanou zeleninou
S hermelínem
Se šunkou a sýrem
S tuňákem
S kuřecím masem
S kuřecími nugetkami
S variací sýrů
S lososem
S parmskou šunkou

75,75,75,75,75,75,75,90,90,-

Minimální odběr 5 ks/druh
Velikost bagety 28 cm

OBLOŽENÁ BAGETKA
Se šunkou a sýrem
S variací sýrů
S grilovaným kuřecím masem
S parmskou šunkou
S uzeným lososem
S grilovanou zeleninou

40,40,40,50,60,40,-

Minimální odběr 5 ks/druh
Velikost bagety 12 cm

OBLOŽENÝ CROISSANT
S mozarellou a rajčetem
S uzeným lososem
Se šunkou a sýrem
S parmskou šunkou
S hermelínem

55,55,55,55,55,-

Minimální odběr 5 ks/druh

OBLOŽENÉ MÍSY - cena / 1 kg
Anglický Roastbeef se zeleninovou remuládou
Marinovaný losos s medovo-hořčičnou omáčkou a koprem
Šunka od kosti s jablečným křenem a koriandrem
Výběr domácích salámů a uzenin (šunka od kosti, debrecínka,
herkules, klobása, gurmet v pepři) zdobené nakládanou zeleninou
Výběr tradičních českých sýrů (blaťácké zlato, eidam uzený eidam,
niva, hermelín)
zdobené ořechy a hroznovým vínem
Míchaná mísa uzenina – sýry (šunka od kosti, herkules, gouda, niva)
Kuřecí řízečky s curry dipem
Vepřové řízečky s dipem z modrého sýra
Bruselská paštika s brusinkovou remuládou
Kuřecí roláda (zeleninová, masová, špenátová)
* zdobení čerstvou zeleninou (salát, cherry rajčátka, paprika)
* k 1kg mísy doporučujeme košík pečiva (cca 8 ks jez chleba)
vícezrnný chléb (cca 8 ks jez chleba)
olivový/sušená rajčata (cca 8 ks jez chleba)

1100,1200,595,595,-

595,595,595,595,890,490,50,45,59,-

Minimální odběr 1 kg/druh

SALÁT - cena / 1 kg
Bramborový salát
Salát z červené řepy s křenem a listovým salátem
Ledový salát s čerstvou zeleninou a balsamico dresinkem
Capresse - Mozarella s tomaty a bazalkovým pestem
Řecký salát
Salát s couscousem a grilovanou zeleninou
Salát s grilovanou zeleninou a balkánským sýrem
Salát s grilovanou zeleninou a pestem ze sušených rajčat
Zeleninové špalíčky s jogurtovo-bylinkovým dipem
Ovocná mísa (mix sezónního ovoce)

Minimální odběr 1,5 kg/druh

250,250,250,360,360,290,360,360,290,290,-

JEDNOPORCOVÉ DEZERTY
VELIKOSTI:
MINI* KLASIK**
Tartaletka (borůvka, malina, čokoláda, karamel, vanilka, lemon meringue)
30,59,Cup cake (red velvet, matcha, mrkvový, čokoládový s pistácií, čokoládový
s karamelem, vanilka s mascarpone)
30,59,Kornoutek (čokoládový, vanilkový)
59,Mini dortíky (belgický, s čokoládou a malinou, smetanový s višní/jahodou)
69,Pavlova s ovocem
20,39,* minimální odběr 8 ks
** minimální odběr 6 ks

POHÁRKY
VELIKOSTI:
Jogurt s musli (150g jogurt+30g musli)
Jogurt s ovocem (150g jogurt+ 70g ovoce)
Tvarohový krém s ovocem (70ml/100ml)
Tvarohový krém s čokoládou (70ml/100ml)
Tvarohový krém s karamelem (70ml/100ml)
Tvarohový krém s borůvkou (70ml/100ml)
Belgický krém S lesním ovocem (70ml/100ml)
Chia pudink s meruňkami (70ml/100ml)
Chia pudink s malinami (70ml/100ml)
Chocolate mouse (70ml/100ml)
Schwarzwald (70ml/100ml)
Vanilkový cheesecake (70ml/100ml)
Tiramisu pohárek (90ml/150ml)
Panna cotta s čerstvým
lesním ovocem (70ml/100ml)
Panna cotta s malinami (70ml/100ml)

MINI* KLASIK**
45,45,20,40,20,40,20,40,20,40,20,40,20,40,20,40,29,55,29,55,29,55,29,55,29,29,-

55,55,-

* pohárek tiramisu a panna cotta minimální odběr 6 ks
** pohárek tiramisu a panna cotta minimální odběr 4 ks

DROBNÉ SLADKOSTI
Máslový croissant
Čokoládový croissant
Domácí čokoládové cookies 1ks
Domácí máslová sušenka
Dánské pečivo mix (rozinkový šnek, máslový croissant mini, čoko rolka)
Lanýže (s chilli, s baileys)*
Domácí raffaello*
Čokoládové pralinky (pistácie, nugát, mango)*
Svatební koláčky (mák, povidla, tvaroh, jablko, ořech) **

25,36,15,15,25,19,19,19,450,-/kg

* nutná objednávka 14 dní předem, minimální
odběr 20 ks/druh
** nutná objednávka 14 dní předem, minimální
odběr 1/2 kg/druh

Extra
Čokoládová fontána –1,5L mléčné belgické čokolády
a 5Kg krájeného sezonního ovoce (Uvedené množství nelze ponižovat)

2900,-

Domácí limonády 0,35l

doporuču

jeme

Dle nabídky s ledem/bez

49kč

(servírujeme ve džbánku 0,5l)

Ostatní nealkoholické nápoje
0,5l Mattoni 0,5l pet (perlivá neperlivá)

30kč

0,2l Granini (pomeranč, jablko,jahoda)

35kč

0,5l Schweppes (orange, cola)

38kč

0,5l Ledový čaj Veritea

45kč

Růžové víno
0,75l Shiraz rosé Las Moras

Pivo čepované

280kč

Míchané nápoje
0,3l Staropramen 11°

25kč

0,5l Staropramen 11°

35kč

0,15l Aperol Spritz

80kč

Cider
Pivo lahvové
0,33l Prager cider 10°
0,33l Maisel's

45kč

0,33l Maisel's nealkoholické

39kč

0,33l Pilsner urquell

45kč

Teplé nápoje
Čaj sir henry

35kč

Čaj z čerstvé máty

49kč

Čaj z čerstvého zázvoru

49kč

0,15l Svařené víno

65kč

Grog (0,04l Tuzemský)

55kč

0,12l Horká čokoláda

49kč

49kč

Likéry a destiláty
0,04l Campari bitter

65kč

0,04l Becherovka

55kč

0,04l Jagermeister

55kč

0,04l Žufánek (slivovica,hruškovica)

65kč

0,04l Finlandia

65kč

0,04l Fernet stock

45kč

0,04l Jack Daniel's

65kč

Rum
0,04l Barcelo blanco

50kč

Sekty

0,04l Barcelo Imperial

95kč

0,75l Prosecco extra dry

0,04l Bumbu Original

135kč

420kč

0,04l Kraken spiced

85kč

345kč

0,04l Don papa

115kč

0,04l Bacardi rezerva

65kč

DOC Villa Sandi
0,75l Dolce spumante Villa Sandi

Bílé víno
0,15l Pinot grigio Cornaro

55kč

0,75l Riesling Hauck kabinett

380kč

Espresso

39kč

0,75l Pálava VZH Hnanice-polosladké

380kč

Cappucino

49kč

Caffé latté

59kč

Espresso macchiato

45kč

Ledová káva

74kč

Flat white

64kč

Červené víno
0,15l Montepulciano Cornaro
0,75l Primitivo, Cantine Amastuola

55kč
390kč

Káva

při objednávce občerstvení nad 3000 Kč nájemné neúčtujeme

CENY NÁJEMNÉHO - Areál Vltavanů 229
Cena

Maximální

PROSTOR
Objekt D
Zrcadlový sál
Terasa celá
Terasa část /
maximum polovina
Altán
Náměstíčko
Terasa - Školka
Galerie velká
Galerie malá
výzdoba - balonky, girlandy

počet osob
50
50
25
25
60
60
30
30
20
60
40
60
35

hod
Kč
do 14,00
1
400
po 14,00
1
600
do 14,00
1
300
po 14,00
1
500
do 14,00
1
2 000
po 14,00
1
4 000
do 14,00
1
800
po 14,00
1
1 500
1
500
1
400
1
300
1
800
1
600
jednorázově
800

Hodinová cena pronájmu na přípravné a úklidové práce je ve výši 50% z uvedených cen.

Platební podmínky
- oslavu je nutné závazně rezervovat / zrušit týden dopředu
- z celkové částky objednaných služeb se platí týden předem záloha 60% přímo
v restauraci, nebo převodem na účet
- doplatek je možný v hotovosti nebo platební kartou
všechny ceny v katalogu jsou uvedeny včetně DPH
Jiří Talián
JEZ KONCEPT
talian@jezkoncept.cz
T.: +420 725 358 615

