Menu A
WELCOME FOOD
4 ks/osoba

CROSTINI
s ricottou a grilovanou broskyňou
s prosciuttom a figou
s pestom z tekvicových semien a
údeným pstruhom

PREDJEDLO
140g /osoba

TAGLIATA Z HOVÄDZEJ SVIEČKOVICE
so sušenými paradajkami a Grana
Padano

POLIEVKA
0.33l/osoba

DOMÁCI SLEPAČÍ VÝVAR
s rezancami, mäsom a zeleninou

HLAVNÉ JEDLO
120g/150g/osoba

BRAVČOVÁ PANENKA
s risottom z hnedých šampiónov s
parmezánovým chipsom

TEPLÝ BUFET
270g/osoba

PEČENÉ BRAVČOVÉ REBIERKA
s medovou krustou s BBQ omáčkou,
chrenom, nakladanou zeleninou, chlieb

GRILOVANÝ LOSOS A ZUBÁČ

s toskánskou zeleninou a rozmarínovými
zemiakmi

PENNE "ARABIATTA"

s rukolou a Grana Padano

ŠALÁTY
50g/osoba

QUINOA S PEČENOU CVIKLOU
s bylinkovo-jogurtovým dressingom

VÝBER LISTOVÝCH ŠALÁTOV
s baby špenátom a mätovým dressingom

STUDENÝ BUFET
100g/osoba

VÝBER SLOVENSKÝCH SYROV
s čerstvými figami, hroznom a rozmarínom

BRASEOLA

s medovou krustou s BBQ omáčkou,
chrenom, nakladanou zeleninou, chlieb

CHORIZZO
s nakladanými kalamata olivami a rozmarínom

POLNOČNÉ MENU
0,45l/osoba

STARO-VIEDENSKÝ KOTLÍKOVÝ GULÁŠ

Menu B
WELCOME FOOD
4 ks/osoba

ČIERNY CHLIEB
s pražskou šunkou a paprikou
s lososom a medovo-kôprovou omáčkou
s cottage cheese a pažítkou

PREDJEDLO
140g /osoba

JELENÍ CHRBÁT
s brusnicovým gélom a restovanými
hubami

POLIEVKA
0.33l/osoba

HOVÄDZIE CONSOMMÉ
s pečeňovou guľkou a pažítkou

HLAVNÉ JEDLO
120g/150g/osoba

KURACIE PRSIA "SUPRÉME"
s hráškovým purée a marinovanou
figou

TEPLÝ BUFET
270g/osoba

BRAVČOVÁ KRKOVIČKA
údená na dubovom uhlí, mrkvovo-zemiakové
purée, zelené fazuľkové lúsky

CHICKEN TANDOORI

s jasmínovou ryžou

RICOTTA RAVIOLLI

s grilovanými hruškami, baby špenátom a
Grana Padano

ŠALÁTY
50g/osoba

ĽADOVÝ ŠALÁT S REDKVIČKOU
so strúhanou mrkvou, uhorkou a
olivovým dressingom

PARADAJKOVÝ ŠALÁT
s červenou cibuľkou a pažítkou

STUDENÝ BUFET
100g/osoba

VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SYROV
s čerstvými figami a rozmarínom

PROSCIUTTO

s grilovanou zeleninou a Grana Padano

VÝBER DOMÁCICH ÚDENÍN
s nakladanou zeleninou

POLNOČNÉ MENU
0,45l/osoba

DOMÁCA KAPUSTNICA
s kyslou smotanou a chlebom

Menu C
WELCOME FOOD
4 ks/osoba

ŠPALDOVÁ PALACINKA
s údeným pstruhom

ODPAĽOVANÉ CESTO

s pancetta a avokádom

WRAPS

s kyslou kapustou a slaninou

PREDJEDLO
140g /osoba

ZUBÁČ V TEMPURE
s rímskym šalátom a cherry
paradajkami

POLIEVKA
0.33l/osoba

DIVINOVÉ CONSOMMÉ
s palacinkovými rezancami a cherry
paradajkami

HLAVNÉ JEDLO
140g/200g/osoba

HOVÄDZÍ STEAK
s kuriatkovým risottom a zeleninou

TEPLÝ A STUDENÝ
BUFET
350g/osoba

COTE D'BOEUF SO SALSA VERDE
s grilovanou kukuricou a baby zemiakmi
(pečené pred hosťami)

GRILOVANÝ MORSKÝ VLK
s petržlenovými zemiakmi

JAHŇACIA KOTLETA
s ratatouille a grilovanými polenta crepes

ZELENINOVÝ BAR S DRESSINGAMI
výber čerstvej zeleniny a listového
šalátu s dressingami

VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SYROV
s čerstvými figami a rozmarínom

HOVÄDZIA SUŠENÁ ŠUNKA
s feniklom

VÝBER DOMÁCICH ÚDENÍN
s nakladanou zeleninou

POLNOČNÉ MENU
120/150g/osoba

VYPRÁŽANÉ BRAVČOVÉ A KURACIE MINI
REZNE
so zemiakovým šalátom

Poznámky a ceny
CENY SLÁVNOSTNÉHO MENU
ODPORÚČANÉHO ŠÉFKUCHÁROM
SHARKAM VIP CATERING:
SLÁVNOSTNÉ MENU A:
57 EUR/dospelá osoba bez DPH

SLÁVNOSTNÉ MENU B:
57 EUR/dospelá osoba bez DPH

SLÁVNOSTNÉ MENU C:
71,50 EUR/ dospelá osoba bez DPH

MENU PODĽA VLASTNÉHO
VÝBERU
od 57 EUR/dospelá osoba bez DPH
Ponuky menu je možné medzi sebou kombinovať. Cena za
menu môže byť zmenená podľa uskutočnených zmien.
Pokiaľ naše návrhy nespĺňajú Vašu predstavu, prosím
dajte nám vedieť. Po vzájomnom odsúhlasení štandardu a
skladby jedla Vám pošleme na mieru šitú cenovú ponuku.
Minimálna cena menu spĺňajúceho kritériá štandardu
Sharkam VIP Catering je však 57 EUR/os.

ŠPECIÁLNE DIETICKÉ
POŽIADAVKY
radi Vám vyjdeme v ústrety pokiaľ ide o
rôzne špeciálne požiadavky (napr.
vegetariánske menu) a rôzne potravinové
intolerancie

DETSKÉ MENU
pre Vašich malých stravníkov radi
pripravíme špeciálne menu a cenovú
ponuku

Poznámky a ceny
NEALKO NÁPOJE
V cene menu nie sú započítané nápoje.
Cena za nealkoholické nápoje a kávu je 7
eur/osoba bez DPH a zahŕňa neobmedzenú
konzumáciu počas celej svadby.

ALKO NÁPOJE
Wiegerova vila spoločne so Sharkam VIP Catering
ponúka alkoholické nápoje prostredníctvom
svojej Vínnej karty a ponuky destilátov. Pokiaľ si
prajete priniesť vlastné alkoholické nápoje,
Wiegerova vila účtuje "korkovné" vo výške 5 EUR
za 0,75litra vína a 7 EUR za 0,5litra destilátu.

DEZERTY A TORTY
Dezerty a svadobná torta nie sú zahrnuté v
menu. V prípade záujmu náš cukrár pripraví
ponuku na základe Vašich požiadaviek.

RAŇAJKY PRE NOVOMANŽELOV
Vychutnajte si na terase apartmánu alebo v
záhrade pod jabloňami svoje prvé
novomanželské raňajky, ktoré Vám pripraví
Wiegerova vila spoločne so Sharkam VIP Catering
ako bonus.

Poznámky a ceny
CATERINOVÝ SERVIS
Cena cateringových služieb: 4,50 EUR/os. bez DPH
Táto cena zahŕňa:
• cateringový inventár (taniere, príbory, poháre,
podnosy, bufetové stoly)
• servírovanie prineseného slaného pečiva, zákuskov a
svadobnej torty vrátane potrebného inventáru a
likvidácie odpadu
• servírovanie prineseného alkoholu (vína aj
destilátov) vrátane potrebného inventáru
• barman v bare vily a možnosť umiestnenia baru v
exteriéri
• balenie nespotrebovaného jedla vrátane obalov a
zapožičanie inventáru na jeho odvoz
• osobná a nákladná doprava
• personál (event manager, obsluhujúci personál,
kuchári na výdaj, technický personál) do 02:00, po
tejto hodine účtuje Sharkam 100 EUR/hod. bez DPH

KONTAKT
V súvislosti s požiadavkami ohľadom menu a
cateringu kontaktujte prosím Dášu
Kostelnú:
dasa.kostelna@sharkam.sk, 0905/358442

