TAKE AWAY
STUDENÁ KUCHYNĚ A SALÁTY • DELICATE COLD CUTS AND SALADS

1000 g
1000 g
500 g
500 g

Vánoční bramborový salát s majonézou • Christmas potato salad with mayonnaise
Salát Waldorf s vlašskými ořechy • Waldorf salad with walnuts
Domácí huspenina z vepřových kolen a nožiček s kořenovou zeleninou
Homemade aspic of pork knuckles and legs with root vegetables
Marinovaný losos Gravlax s koprem a medovohořčičnou omáčkou
Marinated salmon Gravlax with dill and honey mustard sauce

DELIKATESY VE SKLE • DELICATESSEN IN GLASS JAR

500 g
500 g
500 g

České sýry (hermelín, romadur, tvarůžky) nakládané v oleji s česnekem a rozmarýnem
Traditional local cheeses (Hermelín, Romadur, Tvarůžky) pickled with oil, garlic and rosemary
Sýrová pomazánka „Obatzda“ • Cheese spread „Obatzda“
Kachní rilletes (rustikální paštika) s tymiánem • Duck rilletes with fresh thyme

MASO V SYROVÉM STAVU • UNCOOKED MEAT

1000 g
1000 g
1000 g
1000 g

Filety z třeboňského kapra s kůží, připravené k obalování
Fillet of carp (with skin) ready to crumb
Filety z norského lososa s kůží a citrónovou trávou, připravené k pečení
Fillet of Norwegian salmon (with skin) with lemon grass, ready to roast
Řízky z mléčného telete připravené k obalování • Milk-fed veal schnitzels, ready to crumb
Řízky z krůtích prsou připravené k obalování • Steak of turkey brest, ready to crumb

SPECIALITY A HOTOVÉ POKRMY • SPECIALITIES AND TRADITIONAL MEALS

1l

Vánoční rybí polévka se zeleninou, jikry, mlíčím a máslovými krutonky (5 porcí)
Christmas fish soup with vegetables and butter croutons (5 portions)
1 ks • 1 pc Tradiční hovězí pečeně na smetaně s brusinkami a karlovarský knedlík (1 porce)
Braised beef with creamy sauce, cranberries and white bread dumplings (1 portion)
1000 g Houbový kuba pečený s lesními houbami a čerstvou majoránkou
Roasted „Kuba“ with barley and mushrooms

DEZERTY • DESSERTS

1 ks • 1 pc Máslová vánočka s rozinkami a praženými mandlemi
Traditional „Vánočka“ with raisins and almonds (app. 750 g)
1 ks • 1 pc Jablečný závin z listového těsta (cca 1000 g) • Homemade apple strudel (app. 1000 g)
1000 g Domácí máslové vánoční cukroví – 10 druhů
Homemade Christmas butter cookies – 10 various kinds

390 CZK
350 CZK
190 CZK
580 CZK

280 CZK
220 CZK
245 CZK
510 CZK
790 CZK
990 CZK
390 CZK
295 CZK
160 CZK
320 CZK

199 CZK
250 CZK
675 CZK

JMÉNO A PŘÍJMENÍ • NAME
FIRMA • COMPANY
ADRESA • ADDRESS
TEL/FAX
E-MAIL
DATUM A ČAS VYZVEDNUTÍ OBJEDNÁVKY • REQUESTED PICK UP – DATE AND TIME
Veškerý objednaný sortiment budete mít připraven k vyzvednutí v hotelu Pyramida na Lobby baru v přenosných
hygienických obalech. Na tuto speciální nabídku se nevztahují další slevy.
Upozornění: ke každé celkové objednávce bude účtován obal dle velikosti v ceně 40 Kč nebo 60 Kč za kus.
Vaši objednávku laskavě zašlete do 10. 12. 2018 na email: patrik.ubl@orea.cz.
Vyzvednutí je možné již od 20. 12. 2018.

