
 

ČTVRTEK 2.8. | DENNÍ ZÓNA  

STUDENÁ NABÍDKA 

-Salátový bar 

-Ciabatta s bylinkovým máslem, uzeninou a zeleninou  x Ciabata s  grilovaným tofu a nivou 

- Tunnbrod se šunkou a křenovou pěnou  x  Falafel, pečivo  

- čerstvé ovoce 

TEPLÁ NABÍDKA 

-BBQ kuřecí křidélka, salát coleslaw 

-Pizza * SALAMI (rajčata, sýr, salám) 

           * POLLO (rajčata, kuřecí maso, niva) 

           * TONNATA (rajčata, sýr, mozzarella, tuňák, olivy, cibule) 

           * MARGHERITA (rajčata, mozzarella, bazalka) 

-Burger  - hovězí  x vege s grilovanou zeleninou 

-Mini Donut 



 

PÁTEK 3.8. | DENNÍ ZÓNA  

STUDENÁ NABÍDKA 

-Croissant parmská šunka, rukola, hruška  x croissant mozzarella, rajčata 

-salátový bar 

-kousky vodního melounu 

TEPLÁ NABÍDKA 

-česnečka s krutóny 

-Kuřecí quesadilla se sýrem a paprikou  x quesadilla s cuketou a sýrem 

-Penne s chery rajčatky, bazalkové pesto, parmezán  

PÁTEK 3.8. | PLATINUM TERASA 

STUDENÁ NABÍDKA 

-salátový bar 

-Croissant se sušenou šunkou, lilková pasta, tzatziki  x Croissant s kozým sýrem, rajčaty a rukolou 

- sendwich šunka, sýr   x   sanwich se sýrovou pěnou a čerstvou zeleninou 

-Luštěninový salát s mungo klíčky  

-Ovocný salát v rozvaru s máty a vanilky 

-Otočený koláč s lesním ovocem 

TEPLÁ NABÍDKA 

-Trhaný vepřový bok v bulce  

-Kuřecí a vepřové souvlaki , pita chléb, tzatziki 

-Zeleninové kari s kokosovým mlékem, jasmínová rýže 



 

SOBOTA 4.8. | DENNÍ ZÓNA 

STUDENÁ NABÍDKA 

-Variace evropských sýrů a uzenin, pečico 

-Zeleninové crudite, sýrový dip s kávou, dip s granátového jablka a zakysané smetany 

- salátový bar 

-čerstvé ovoce 

TEPLÁ NABÍDKA 

- Asijská pikantní polévka 

-Pizza * FUNGHI (rajčat, sýr, šunka, žampiony) 

           * SPINACI (rajčata, sýr, kuřecí maso, špenát) 

           * PIPPO (rajčata, sýr, tyrolský špek, olivy, bazalka) 

           * VEGETARIANA (rajčata, brokolice, kukuřice, olivy, bazalka) 

-Teplý asijský salát s hovězím masem 



 

SOBOTA 4.8. | PLATINUM TERASA  

STUDENÁ NABÍDKA 

-salátový bar 

-Bagel s marinovaným lososem, dresink s hrubozrnné hořčice a medu, rukola  x Bagel grilovanou zeleninou a pesto se 
sušených rajčat 

-kuřecí a vepřové řízky, pečivo 

-Caesar salát s kuřecím masem x Caesar s krutóny 

- čerstvé ovoce 

- Perník s citronovou polevou 

TEPLÁ NABÍDKA 

-Kuřecí a vepřové steaky, nakládána zelenina 

- pečené grenaille 

-Kuřecí gyros, pita, tzatziki 

- Vaječné nudle s tamarindovou omáčkou a zeleninou


