CATERINGOVÉ
SLUŽBY 2016

Region, spol. s r.o.
Régio hotels & wine
Palackého 205/6; Kyjov
IČ: 49451286
E-mail: akce@chata.cz
Tel.: 518 307 729 / 711 / 712
Aktualizace: 01 (01.12.2015)

Vážení zákazníci,
dovolte abychom Vám nabídli naše cateringové služby, které zajišťujeme ve spolupráci s naší vlastní
kuchyni v Radničním sklepě Kyjov a na Bukovanském mlýně***. Catering nabízíme doplňkově
zejména k pronájmu našeho vinného sklípku a seminárního sálu penzionu Régio. V případě
dohody a našich volných kapacit je možnost zajištění cateringu i jinde.
Naše služby:

-studené pohoštění formou rautu
-teplé pohoštění formou teplého bufetu
-zeleninové saláty, ovoce, deserty
-coffee breaky a doporučené sestavy rautů
-teplé menu dle výběru nebo na přání (polévka + hlavní chod)
-nápojový stůl (nealko, pivo, káva…)
-slavnostní tabule a výzdoba v příp. požadavku
Cateringové služby jsou poskytovány pro 10 a více osob. Ve vinném sklípku Kyjov, s ohledem na
kapacitu sklípku, nedoporučujeme akci pro více než 35 hostů. Cena služeb zahrnuje dovoz
cateringu vč. jeho založení na rautový stůl s příslušenstvím (příbory, ubrousky..), příp. zapůjčení
chafingů (nádoby udržující pokrmy v odpovídající teplotě) a dalšího potřebného vybavení.
Obsluha není standardně zajišťována. V případě požadavku na obsluhu je toto možné po dohodě
zkalkulovat a zajistit.
Doporučujeme Vám využití našich dalších služeb:


Nákup kvalitních lahvovaných vín vinařů a vinařství z celého Slovácka z naší sklepní
vinotéky, příp. možnost nákupu sudových vín ve Vinotéce Kyjov na ul. Palackého
(www.VinotekaKyjov.cz) nebo ve Slovácké galerii vín pod kyjovskou radnicí
(www.SlovackaGalerieVin.cz)



Degustace vedená zkušeným sommelierem (nabídka na http://www.sklipekkyjov.cz/degustace-vin.html )



Zajištění hudby (harmonika, cimbálová nebo hudecká muzika)



Ubytování v penzionu Régio*** jen 8 min. chůze od sklípku (www.penzion-regio.cz )



Dopravu osob minibusem pro 17 osob (www.mikrobus-minibus.cz )

I.Vyberte si sami - nabídka rautového pohoštění
Chuťovky, kanapky, chlebíčky, slané pochutiny:
Servírujeme na platech nebo talířích
1 ks Chuťovka se slaninou a sušenou švestkou………………………….…………….…..8 Kč (v51302)
1 ks. Chuťovka sýrová s hroznovým vínem …………………………….………...…...…..6 Kč (v51304)
1 ks. Chuťovka klobásová ………………………………………………………….....…....8 Kč (v51305)
1 ks. Chuťovka s uzeným lososem ……………………………………………….………18 Kč (v51307)
1 ks. Kanapka celozrnná se šunkou………………………………………………….…....19 Kč (v51201)
1 ks. Kanapka s uzeným sýrem……………………………………………………….…...19 Kč (v51202)
1 ks. Kanapka celozrnná s uzeným masem a suš. švestkou………………………….…...19 Kč (v51207)
1 ks. Kanapka s hroznovým vínem, ořechy a sýrem……………………………………...25 Kč (v51206)
1 ks. Kanapka s nivou a sušenými rajčaty………….………………...…………………...24 Kč (v51208)
1 ks Chlebíček se šunkou, nivovou pěnou a vejcem.……………………………........…28 Kč (v50802)
1 ks Chlebíček s tvarohovou pomazánkou, zdobený sýrem.……………………….......20 Kč (v50810)
1 ks Chlebíček šunkový se sýrem………………………………………………….….…..20 Kč (v50801)
1 ks Chlebíček selský (klobáska, uz. Maso)……………………..……………………..…24 Kč (v50814)
1 ks Rohlíček plněný slaninou a chřestem…………..………………………….....……...22 Kč (v51404)
1 ks Bochánek plněný špenátovým listem a slaninou………………………….....……...22 Kč (v51404)

Paštiky, rolády a předkrmové mísy:
Menší kousky drobných studených předkrmů
1 kg Paštika z kachních jater…………………………………….……………….…..….280 Kč (v63010)
1 kg Zvěřinová paštika s brusinkami…………………………….………………….…...490 Kč (v17001)
1 kg Sýrová roládka………………………………………………………..…….….……295 Kč (v50737)
1 kg Šunková roládka s tvarohem a křenem……………………………………….…...380 Kč (v50738)
1 kg Drůběží roláda po mlynářsku…………………..…………….……………...……...415 Kč (v18100)
1 kg. Vepřová roláda po cikánsku……………………………………………..…………425 Kč (v13055)
1 ks Plněné vejce sýrovou fáší (1/2 vejce)………………………..…………..…………..12 Kč (v63002)
1 ks (50 g) Šunková rolka plněná šlehačkou s křenem……………………………….….24 Kč (v50781)
1 ks (30 g) Kachní jatýrko obalené ve slanince……………..…………………….....……..9 Kč (v18119)
(min. 20 ks. U výše uvedených položek)

150 g Rajče s parenicou a bazalkou………………………………..………..………..…...49 Kč (v63014)

Pomazánky:
Pomazánky vhodně doplní a zpestří rautové pohoštění
100 g Škvarková pomazánka po domácku………………………..….…………………..42 Kč (v50731)
100 g Nivová pomazánka s cibulkou……………………...………................................35 Kč (v50720a)

Sýrová mísa :
Sýry obvykle částečně nakrájené servírujeme na talířích, platech nebo prkénku, ozdobené čerstvým
ovocem a zeleninou
1 kg. Sýrová mísa zdobená (Eidam, Niva, Balkán, uzený sýr hroznové víno, hrušky, salát hl.)
…………………………………………………………………………………………..490 Kč (v50777)
1 kg Pestrý výběrový sýrový talíř (Camembert, Parenica uzená / neuzená, Korbáček, Čerstvý sýr
s pažitkou a česnekem, hroznové víno, jablka)……………………………………….690 Kč (v50749a)

NOVINKA! Domácí sýry z farmy u Kyjova
Sýry servírujeme na dřevěných prknech, částečně nakrájené, ozdobené
Sýrové farmářské prkno
Mix. vynikajících čerstvých a nakládaných sýrů
Čerstvé sýry (přírodní, česnekový, bylinkový, gril): 2 kg (9 bochýnků)
Nakládané sýry (s česnekem, s cibulkou a sušenými rajčaty): 800 ml.

Domácí poctivé máslo: 200 g
Zdobeno čerstvou a nakládanou zeleninou. Pečivo dle rautové nabídky.
Cena: 2.530 Kč
Velké sýrové farmářské dvojprkno
Mix. vynikajících čerstvých, nakládaných a zrajících sýrů
Čerstvé sýry (přírodní, česnekový, bylinkový, gril): 3 kg (13 bochýnků)
Nakládané sýry (s česnekem, s cibulkou a sušenými rajčaty): 800 ml.

Zrající sýry: 2 kg. (2 velké bochýnky)
Domácí poctivé máslo: 200 g
Zdobeno čerstvou a nakládanou zeleninou. Pečivo dle rautové nabídky.
Cena: 5.390 Kč

Uzeninové nářezové mísy:
Nabídka kvalitních čerstvých uzenin servírovaných na platech nebo talířech, doplněné a zdobené
čerstvou zeleninou
1 kg Domácí uzeniny (moravské uzené, klobásy, anglická)…...…………….………....395 Kč (v51400)
1 kg Uzeninový talíř pestrý (moravské uzené, klobásy, anglická, drůbeží šunka, salám Vysočina)
…. …………………………………………………………………………………..……415 Kč (v50773)

Zabíjačkové speciality:
Speciality domácí zabíjačky je možné nabídnout v závislosti na sezoně
100 g Škvarková pomazánka po domácku………………………..….…………………..42 Kč (v50731)
100 g Jitrničky……………………………………………..…………………….…...…...25 Kč (v51410)
100 g Tlačenka…………………………………………..………………………..……….34 Kč (v51409)
100 g Jelítkový prejt……………………………………………………………….……...25 Kč (v13051)
100 g Škvarky………………………………………….…………………………..…...….35 Kč (v50723)
(min. 500 g. u výše uvedených položek)

Teplý bufet:
Nabídka hlavních teplých pokrmů formou menších rautových kousků v chafingu nebo kotlíku
50 g Smažené vepřové miniřízečky se sezamem……………….……………….….….....23 Kč (v13241)
50 g Smažené kuřecí miniřízečky………………………………………………….…..…23 Kč (v18040)
2 ks Grilované kuřecí paličky…………………………………………………..………….49 Kč (v18076)
150 g Kuřecí závitky se špenátem…………………………………………………...……65 Kč (v18042)
100 g Hovězí gulášek…………………………………………………………….……..…55 Kč (v11052)
200 g Pečená vepřová žebírka (s kostí)…………………………………………....….….65 Kč (v13152)
100 g Kuřecí špízek s bylinkami na grilu……………………………………..…..……….65 Kč (v18148)
150 g Vepřová panenka ve slanině………………………………………….……………145 Kč (v13021)
100 g Konfitované kachní kousky ze zadní čtvrti…………………………......………….85 Kč (v18161)
100 g Konfitovaná kachní prsíčka špikovaná zázvorem a česnekem………...…..…….175 Kč (v51408)
150 g Jemné houbové rizoto se zeleninou a sýrem……………………………..…...….45 Kč (v20506)

Gurmánské speciality:
Pokud chcete něco extra, objednejte si specialitu
1 kg Tatarský biftek (tatarák z pravé svíčkové)……………………….………………….……1.450 Kč
10 ks. Čerstvé topinky s česnekem………………………………………….............................….85 Kč
Cca 10 kg Uzená vepřová kýta na kosti upevněná v držáku pro snadný ořez………..……...4.350 Kč

Přílohy:
Přílohy je potřeba vhodně kombinovat k pokrmům teplého bufetu
1 kg Rýže s hráškem………………………………………………….….............................85 Kč (v21137)
1 kg Brambor vařený……………………………………….………….……………..…....75 Kč (v21099)
1 kg. Bramborový šťouchanec……………………………………………………....…….82 Kč (v21123)
1 kg. Brambory gratinované se smetanou………………………….………..………......110 Kč (v21098)
1 kg. Vídeňský bramborový salát (lehčí forma bez majonézy)………….……….…..…115 Kč (v21145)
1 kg. Bramborový salát s vejcem, zeleninou a majonézou…………………..……....… 185 Kč (v21108)
1 kg Kynutý knedlík……………………………………………………………....………95 Kč (v21040)
1 kg. Bramborový knedlík…………………………………………………………..…….118 Kč (v21033)
1 kg Zelí dušené bílé……………………………………………………………….……...95 Kč (v21004)
1 kg Zelí dušené červené…………………………………………………………..……...95 Kč (v21044)
1 kg Zelí kysané…………………………………………………………………..……......75 Kč (v21074)
1 kg Bramboráčky (malé)……………………………………………………..…..….…..175 Kč (v21071)
1 kg. Zelňáky (specialita Bukovanského mlýna)…………………………………….…..155 Kč (v21020)

Pečivo:
Pečivo servírujeme v koších a košících, obvykle formou banketního pečiva (menší kousky) nebo
krájeného pečiva
1 ks Banketka SGV 35 g………………………………………………………..………………..…4 Kč
1 ks Banketka kulatá sezam 36 g…………………………………………………………….….…5 Kč
1ks Rohlík 40g……………………………………………………………………..……………...4 Kč
1 kg Chléb světlé / tmavé pečivo…………………………………………………………………60 Kč

Zeleninové saláty a doplňky:
Zeleninové saláty servírované ve skleněných mísách a nezbytné doplňky k některým pokrmům
100 g Míchaný zeleninový salát………………………………………………………….22 Kč (v50515)
100 g Zeleninový salát s balkánským sýrem (Šopský salát)……………………..……..28 Kč (v50792)
100 g Zelný s křenem……………………………………………………………….……18 Kč (v50514)
100 g Čočkový salát………………………………………………………………………17 Kč (v50727)
100 g Zeleninová obloha z čerstvé zeleniny……………………………………….....….26 Kč (v50106)
100 g Grilovaná zelenina (paprika, cuketa, rajče, lilek…)…………………………...…..35 Kč (v21096)
100 g Kukuřice na slanině………………………..……………………………………....34 Kč (v21072)
100 g Okurek sterilovaný ………………………..…………………………………….….8 Kč (v50713)
100 g Cibulky lahůdkové………………………………………….………………...…...39 Kč (v50750a)
100 g Feferonky kulaté………………………………………….……………………….25 Kč (v50751a)
100 g Feferonky beraní roh…………………………………….………………………..32 Kč (v50752a)
100 g Jablečný křen………………………………………………………….……….…..20 Kč (v50771)
100 g Hořčice………………………………………………………….…………………...7 Kč (v21014)

Ovoce:
Čerstvé sezonní variace tuzemského a exotického ovoce servírujeme na míse nebo etažéru
1 kg. Mix. čerstvého ovoce…………………………………….150 Kč (v50500)..cena závislá na sezoně
600 g Ovocný salát bez alkoholu (mix. ovoce dle sezony)……..……...………………85 Kč (v61038)
300 ml Ovocná bowle se sektem……………………………………………………….125 Kč (v61032)

Deserty:
Sladkosti slovácké kuchyně
1 ks Domácí hodové koláčky…………………………………………..………….………..8 Kč (v20718)
1 ks Patent plněný mákem a povidly………….……………….........................................20 Kč (v20713)
1 ks(velký) Pecák plněný tvarohem a povidly (krájený)…………………..…………….135 Kč (v61031)
150 g Domácí štrůdl s jablky z listového těsta……………………..…………………..….32 Kč (v61013)
1 ks. Domácí plněná trubička…………………………………………….…………..……12 Kč (v20721)
Dort ……………………………………………………………...……….…..…na míru dle požadavku

Čokoládová fontána:
Nezapomenutelné zpestření vaší akce. Rozpuštěná čokoláda doplněná sušenkami a krájeným
ovocem. Zajistíme komplet zařízení vč. ovoce, oplatků a napichovátek.
3 kg. Čokoláda pro fontánu + ovoce + oplatky……………………………………...….…….1.690 Kč

Slané pečivo:
Vhodné k založení na stoly již před akcí
1 kg. (syr. stavu) Domácí tyčinky z lístkového těsta s kmínem…………..…..….……...110 Kč (v21158)
1 ks. Tyčinky slané se solí a kmínem (silné)…………………………………….………29 Kč (50016.0)
100 g Bramborové chipsy…………………………………………..…………….………48 Kč (v50756)
100 g Tyčinky solené……………………………………………………………………..35 Kč (v50767)
100 g Pražené mandle…………………………………………………………...………..85 Kč (v21029)

II.Coffee breaky
Coffeebreaky jsou občerstvovací přestávky během jednání nebo slouží jako drobné
občerstvení k menším akcím.

CB I (slané + ovoce)
2 ks Kanapky (celozrnná se šunkou; s uzeným sýrem)
1 ks Chlebíček selský
1 ks. Ovoce (mix)
Cena: 80 Kč / 1 osoba vč. DPH

CB II (rozšířené slané + ovoce)
2 ks Kanapky (celozrnná se šunkou; s uzeným sýrem)
1 ks Chlebíček selský
1 ks. Bochánek plněný špenátovým listem a slaninkou
1 ks. Ovoce (mix)
Cena: 100 Kč / 1 osoba vč. DPH

CB III (sladké a ovoce)
4 ks. Domácí hodové koláčky
1 ks. Patent plněný mákem a povidly
1 ks. Ovoce (mix)
Cena: 80 Kč / 1 osoba vč. DPH

CB IV (rozšířené sladké a ovoce)
4 ks. Domácí hodové koláčky
1/6 ks. Pecák plněný tvarohem a povidly
1 ks. Ovoce (mix)
100 g Ovocný salát bez alkoholu s melounem
Cena: 100 Kč / 1 osoba vč. DPH

CB V (slané, sladké a ovoce)
2 ks Kanapky (celozrnná s uzeným masem a sušenou švestkou, s uzeným sýrem)
1 ks Chlebíček se šunkou, nivovou pěnou a vejcem
1 ks. Rohlíček plněný slaninou a chřestem
4 ks. Domácí hodové koláčky
150 g Domácí štrůdl s jablky z listového těsta
1 ks. Ovoce (mix)
Cena: 150 Kč / 1 osoba vč. DPH

CB VI (to nejlepší ze všeho…)
2 ks. Chuťovka s uzeným lososem
2 ks. Kanapka (s nivou a sušenými rajčaty, s uzeným masem a sušenou švestkou)
2 ks. Kachní jatýrka obalená ve slanince
75 g. Rajče s parenicou a bazalkou
1/6 ks. Pecák plněný tvarohem a povidly
1 ks. Ovoce (mix)
100 g Ovocný salát bez alkoholu s melounem
Cena: 200 Kč / 1 osoba vč. DPH

CB VII (selský)
2 ks Kanapky (celozrnná s uzeným masem a sušenou švestkou, s hroznem, ořechy a sýrem)
1 ks Chléb s tlačenkou
25 g Škvarková pomazánka po domácku, chléb
4 ks. Domácí hodové koláčky
Hrozno
Cena: 130 Kč / 1 osoba vč. DPH

Nápoje ke CB (dle dohody)
-nápojový stůl (mix. kolových nápojů, džusů a vody)
-voda ve džbánech s citronem
-káva a čaj (z kávovaru nebo konvice)
-víno sudové i lahvové, nealko víno

Minimální objednaný počet je 15 * CB. Dle charakteru a rozsahu akce může být
účtován servisní poplatek za zajištění CB.
Dopoledne doporučujeme spíše slané kombinace a odpoledne sladké kombinace.
Rádi Vám sestavíme CB zcela na míru.

III.Doporučené sestavy rautového pohoštění
KYJOVSKÝ STŮL (jednoduché pohoštění – studený bufet)
Studený raut






uzeninová mísa: moravské uzené, klobásy, anglická (100 g/os.)
kuřecí roláda po mlynářsku (100 g/os.)
sýrová mísa (Eidam, Niva, Balkán, uzený sýr, hrozno, hrušky, salát; 60 g/os.)
kanapky (celozrnná se šunkou, s uzeným sýrem; 2 ks. /os.)
chuťovky (klobásová, s anglickou slaninou a sušenou švestkou, sýrová s hroznovým
vínem; 4 ks / os.)

Saláty a pomazánky




zeleninový salát s balkánem - Šopský salát (50 g/os.)
nivová pomazánka s cibulí (50 g/os.)

Přílohy



banketky mix. sgv (4 ks/os.)
chléb (200 g/os.)

Deserty



patenty s povidly a mákem (1 ks/ os.)
sezonní ovoce mix (100 g/ os.)

Cena komplet menu: 276 Kč /1 osoba vč. DPH

MORAVSKÝ STŮL (pohoštění formou studeného i teplého rautového stolu)
Teplý raut




Hovězí gulášek (80 g/os.) , cibule, křen
Miniřízečky vepřová krkovička (80 g/os.)
Miniřízečky kuřecí (80 g/os.)

Studený raut





sýrová roláda (60 g/os.)
uzeninová mísa: moravské uzené, klobásy, anglická (60 g/os.)
pestrý výběrový sýrový talíř (Camembert, Parenica uzená / neuzená, Korbáček, Čerstvý
sýr s pažitkou a česnekem, hroznové víno, jablka - 60 g/os.)
chuťovky (klobásová, s anglickou slaninou a sušenou švestkou, sýrová s hroznovým
vínem; 4 ks / os.)

Saláty a pomazánky



zeleninový salát s balkánským sýrem – Šopský salát (60 g/os.)
domácí škvarková pomazánka (30 g/os.)

Přílohy



banketky mix. sgv (4 ks/os.)
chléb (200 g/os.)

Deserty, ovoce a pochutiny




svatební koláčky s tvarohem (4 ks/ os.)
patenty s povidly a mákem (1 ks/ os.)
sezonní ovoce mix (200 g/ os.)

Cena komplet menu: 365 Kč/1 osoba vč. DPH

SLOVÁCKÝ STŮL (bohaté pohoštění formou studeného i teplého rautového stolu)
Teplý raut





kachní rautové kousky (100 g/os.)
kuřecí paličky na grilu (2 ks /os.)
vepřová panenka ve slanině (60 g/os.)
vepřové žebírka, hořčice a jablečný křen (200 g/os.+ přísady)

Studený raut







kuřecí roláda po mlynářsku (60 g/os.)
vepřová roláda po cikánsku (60 g/os.)
pestrý výběrový sýrový talíř (Camembert, Parenica uzená / neuzená, Korbáček, Čerstvý
sýr s pažitkou a česnekem, hroznové víno, jablka - 60 g/os.)
paštika z kachních jater (50 g/os.)
chuťovky (klobásová, s anglickou slaninou a sušenou švestkou, sýrová s hroznovým
vínem; 4 ks / os.)
rohlíčky plněné slaninou a chřestem (1 ks/ os)

Saláty a pomazánky



zeleninový salát s balkánským sýrem – Šopský salát (50 g/os.)
nivová pomazánka s cibulí (50 g/os.)

Přílohy






bramborový knedlík (50 g/os.)
brambory gratinované se smetanou (100 g/os.)
zelí červené (100 g/os.)
banketky mix. sgv (4 ks/os.)
chléb (200 g/os.)

Deserty, ovoce a pochutiny





svatební koláčky s tvarohem (4 ks/os.)
domácí pecák s povidly (1/6 na os.)
sezonní čerstvé ovoce mix (200 g/os.)
mandle čerstvě pražené (50 g/os.)

Cena komplet menu: 595 Kč/1 osoba vč. DPH

IV.Nabídka jídel tradiční české a moravské teplé kuchyně
(předpokladem je jednotný výběr menu)

Polévky dle dohody
150 g Smažený kuřecí řízek, bramborový salát…………….….………..…...…..125 Kč
150 g Smažená vepřová krkovička, bramborový salát…………………….…..…125 Kč
150 g Svícový gulášek (hovězí a vepřový) s cibulí, pečivo……………...............135 Kč
¼ Pečené kuře, vařený brambor, sterilovaný okurek……………….………..…115 Kč
200 g Strapačky s podušeným kysaným zelím a klobáskou………………...…..115 Kč
150 g Zvěřinový guláš s červenou cibulí, pečivo……………………….…...…...160 Kč
150 g Svíčková na smetaně, knedlík, terčík s brusinkami a šlehačkou.................145 Kč
150 g Kančí kýta na bylinkách se šípkovou omáčkou, knedlík…........................175 Kč
450 g Konfit. kachní stehno, zelí, var. knedlíků, opeč. cibulka…....................…179 Kč
450 g Husí stehno, červené zelí, bramb. patent, opeč. cibulka……..………..…195 Kč
500 g Pečené vepřové žebra na medu, se zakysaným zelím a jablečným křenem,
chléb……………………………………………………….……………………....189 Kč

Deserty dle dohody

Pokud jste v naší nabídce neobjevili to co byste rádi, pokusíme se
Vám vyjít vstříc.
Poznámka k množství a cenám v celé nabídce:
-gramáže pokrmů s kostí jsou uvedeny s kostí
-váha tepelně zpracovaných pokrmů je v syrovém stavu
-váha produktů studené kuchyně je obvykle ve finálním stavu
-vyhrazujeme si právo na změnu cen v případě výrazné změny cen surovin

Všechny ceny zahrnují DPH 15% (cateringové služby bez obsluhy)

