NEW YEAR DAY BRUNCH
Beverages
Sparkling water, still water
Ronnefeldt tea station, coffee
House wine, beer
Casa Farive

Appetizers
Traditional potato salad
Baked squash and zucchini with blood orange and Greek yoghurt
Selection of sandwiches (egg salad, tuna salad)
Spanish tortilla
Shrimps skewer with spicy tomato salsa
Smoked salmon platter served with horseradish cream and sweet mustard sauce
Assorted cold cuts with gherkins and Dijon mustard
Cheese selection with grapes and caramelized nuts
Roasted pumpkin soup

Salads
Mesclun lettuce with selection of dressings and toppings
(Chopped egg, cherry tomatoes, marinated feta cheese, herb croutons)
Caesar salad station with condiments
Endive and serrano ham with pomegranate
Octopus and quinoa salad
Tomato and gorgonzola salad with lentils
Sweet corn salad with chicken, black olives, peppers
Green beans, avocado, pomelo, hazelnuts
Tomato mozzarella salad with pesto

Main Courses
Egg benedict
Grilled bacon and sausages
Beef bourguignon / rosemary potatoes
Grilled chicken / roasted root vegetable
Grilled salmon on spinach
Barley Orzotto wild mushroom “Kuba”,
Baked beans

Desserts
Pancakes with banana
Danish pastries
Linzer tart
Apple strudel
Crème brûlée
Cookies
Fresh fruit salad
Mini deserts

CZK 1 600
PER PERSON FOR BUFFET BRUNCH INCLUDING SOFT DRINKS

CZK 1 990
PER PERSON FOR BUFFET BRUNCH INCLUDING CASA FARIVE, SELECTION OF WINE & BEER AND SOFT DRINKS

NOVOROČNÍ BRUNCH
Nápoje
Perlivá a neperlivá voda
Ronnefeldt čajové variace, káva
Rozlévané víno, pivo
Casa Farive

Předkrmy
Tradiční bramborový salát
Pečená dýně s cuketou, krvavý pomeranč a řecký jogurt
Selekce sendvičů (s vaječným salátem, tuňákový)
Španělská tortilla
Krevetové špízy s pikantní rajčatovou salsou
Uzený losos servírovaný s křenem a sladkou hořčicí
Šunkové a salámové variance s okurkami a dijonskou hořčicí
Selekce sýrů s hrozny a karamalizovanými ořechy
Polévka z pečené dýně

Saláty
Mesclun salát se selekcí dresinků a zálivek
(Vařené vejce, cherry rajčata, marinovaná Feta, bylinkové krutony)
Caesar salát bar s ingrediencemi
Čekanka a Serrano šunka s granátovým jablkem
Chobotnice a quinoa salát
Rajčatový salát s Gorgonzolou a čočkou
Kukuřičný salát s kuřetem, černými olivami a paprikami
Fazolky, avokádo, pomelo, lískové ořechy
Rajčatový salát s Mozzarellou a pestem

Hlavní chody
Vejce Benedikt
Grilovaná slanina a klobásky
Hovězí Bourguignon / Brambory s rozmarýnem
Grilované kuře / Pečená kořenová zelenina
Grilovaný losos se špenátem
Ječmenné Orzotto s lesními houbami “Kuba”
Pečené fazole

Dezerty
Lívance s banány
Dánské pečivo
Linecké cukroví
Jablečný štrůdl
Crème Brule
Cookies
Salát z čerstvého ovoce
Selekce mini dezertů

CZK 1 600
BRUNCH BUFFET ZA OSOBU VČETNĚ NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ

CZK 1 990
BRUNCH BUFFET ZA OSOBU VČETNĚ CASA FARIVE, SELEKCE VÍN, PIVA A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ

