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Nabídka rautů - Hotel DAKOL  

  

Raut od 20 osob do 49 osob 500,-Kč/osobu  

  

• smažené mini kuřecí řízečky v sezamové košilce  

• smažené mini vepřové řízečky   

• vepřový ořech na ořez -  z naší domácí udírny, se strouhaným čerstvým  křenem, hořčicí, 

piperony a kyselými okurky  

(dle požadavků zákazníka lze udělat výměna za grilovaná žebra a pečené vepřové kolena)  

• smažené sýrové nivové kuličky  

• šunková mísa s uzenou krkovičkou  

• šopský salát speciál  

• bramborový salát  

• chléb, pečivo dle požadavků  

večerní raut    

• poctivý hovězí gulášek  

• tataráček z pštrosího masa, dozlatova vypečené topinky s česnekem  

• variace sýrů sypaná mandlemi a hroznovým vínem  

  

Raut od 20 osob do 49 osob 600,-Kč/osobu   

  

• smažené mini kuřecí řízečky v sezamové košilce  

• smažené mini vepřové řízečky   

• grilovaná krkovička nakládaná v bylinkách, podávaná na grilované zelenině s pikantní 

smetanovou omáčkou   

• zlaté smažené cibulové kroužky  

• smažený modrý sýr (niva)  

• pečené kuřecí špalíčky  

• bramborový salát  

• mini chlebíčky s křenovou pěnou a poličanem  

• variace sýrů sypaná mandlemi a hroznovým vínem  

• šopský salát speciál  

• ovocný salát z čerstvého ovoce prokapaný grenadinovým sirupem  

-  chléb, pečivo dle požadavků  

večerní raut  

• poctivý hovězí gulášek  

• vepřový ořech na ořez -  z naší udírny, se strouhaným čerstvým  křenem, hořčicí, 

piperony a kyselými okurky  

(dle požadavků zákazníka lze udělat výměna za grilovaná žebra a pečené vepřové kolena)  

• tataráček z pštrosího masa, dozlatova vypečené topinky s česnekem  
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 Raut od 50 osob do 100 osob 500,-Kč /osobu   

  

• smažené mini kuřecí řízečky v sezamové košilce  

• smažené mini vepřové řízečky   

• vepřový ořech na ořez -  z naší domácí udírny, se strouhaným čerstvým  křenem, hořčicí, 

piperony a kyselými okurky  

(dle požadavků zákazníka lze udělat výměna za grilovaná žebra a pečené   -  - 

 vepřové kolena)  

• bramborový salát  

• míchaný zeleninový salát   

• dozlatova upečené vepřové kolínka  

• smažené sýrové nivové kuličky  

• smažené žampiony  

• vepřové pikantní nudličky se zeleninou  

• domácí bramborové placičky  

• grilované lososové kousky na čerstvé zelenině  

• variace sýrů sypaná mandlemi a hroznovým vínem  

• chléb, pečivo dle požadavků  

večerní raut  

• poctivý hovězí gulášek  mísa panenské sekané  

• selské korýtko plné dobrot – grilované kuřecí a vepřové plátky, pikantní masové špízky, 

kuřecí špalíčky, grilovaná anglická slanina, uzené kolínka, bílé klobásky, masové kebabky, 

jelítkový prejt   

• těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninou  

• šunková mísa s uzenou krkovičkou  

• půlnoční kyselo s klobáskou  

  

  Raut pro 50 osob do 100 osob 600 Kč,-/ osobu  

  

• smažené mini kuřecí řízečky v sezamové košilce  

• smažené mini vepřové řízečky   

• vepřový ořech na ořez -  z naší domácí udírny, se strouhaným čerstvým křenem, 

hořčicí, piperony a kyselými okurky  

(dle požadavků zákazníka lze udělat výměna za grilovaná žebra a pečené vepřové 

kolena)  

• bramborový salát  

• těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninou  

• šopský salát speciál  

• smažené sýrové nivové kuličky  

• grilované steaky lososa na rozmarýnu a medu v lůžku grilované zeleniny  

• kuřecí rolády plněné šunkou, sýrem a houbami  

• vepřové pikantní rolády plněné chilli a klobáskou  

• krutí pikantní nudličky se zeleninou  
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• sushi dle výběru, omáčky  

• ovocný salát z čerstvého ovoce prokapaný grenadinovým sirupem  

• rajčátka prokládané mozzarellou  

• variace sýrů sypaná mandlemi a hroznovým vínem  

• chléb, pečivo dle výběru večerní raut    

• poctivý hovězí gulášek  

• selské korýtko plné dobrot – grilované kuřecí a vepřové plátky, pikantní masové 

špízky, kuřecí špalíčky, grilovaná anglická slanina, uzené kolínka, bílé klobásky, 

masové kebabky, jelítkový prejt   

• medové pikantní grilované žebra  

• tataráček z pštrosího masa, dozlatova vypečené topinky s česnekem  

• šunková mísa s uzenou krkovičkou  

• půlnoční česneková polévka  

  

  

VENKOVNÍ GRILOVÁNÍ od  20 osob do 100 osob 500 Kč,- / osobu  

  

grilování na grilu nabídka mas, dle přání zákazníka lze upravit  

• vepřová krkovice  

• kuřecí stehenní   

• hovězí roštěná prokládané uzeným bůčkem, cibulí a zeleninou  

• vepřový ořech na ořez   

• grilovaná zelenina  

• smažené zlaté cibulové kroužky  

• míchaný zeleninový salát  

• chilli omáčka, modrá omáčka, bylinková omáčka  

• křen, hořčice, piperony a kyselé okurky  

• chléb, pečivo dle výběru  

  

  

NABÍDKA Z NAŠÍ DOMÁCÍ CUKRÁRNY  

  

• zmrzlinový pohár dle nabídky  

• Tiramisu  

• Panacotta  

• jablečný listový závin  

• Míša řez tvarohový  

• dorty - dle vlastního výběru  

• zákusky - dle vlastního výběru  

• mini zákusky mix - dle vlastního výběru  

• čokoládová fontána (pravá belgická čokoláda mléčná nebo hořká), ovoce  

 


