
 

 

SVATBA V DOLCE VILLA 
V Dolce Villa Hotelu Vám můžeme nachystat svatbu šitou na míru všem přáním a potřebám. Zvolit 
můžete buď prostory elegantní restaurace Dolce se dvěma salonky a funkčním krbem anebo méně 
formální restauraci Burger Bar s tradiční pivnicí, vinárnou a zahrádkou hned vedle parku Šárka.  
 
Zde uvádíme základní nabídku servírovaných menu a rautů s tím, že jednotlivé návrhy mohou být 
libovolně kombinovány či upraveny tak, aby vyhovovaly Vašim představám a finančnímu rozpočtu. 
Rádi Vám sestavíme i menu na míru. Zajistit umíme servírovanou hostinu, raut, grilování, grilované 
selátko, jehňátko či jiné maso nebo třeba v současné době velice populární burger párty. Bližší 
informace a spoustu fotek najdete také na našem svatebním webu www.SvatbavDolceVilla.cz.  
 
Tato nabídka odpovídá složením a velikostí rautů svatbám s 50 a více hosty. Pokud plánujete menší 
počet osob na svatební hostinu či raut, dejte nám vědět, rádi Vám nabídku přizpůsobíme na 
míru. Prosím vezměte na vědomí, že uvedené ceny jsou platné v aktuální okamžik a s ohledem na 
situaci na trhu se mohou do termínu svatby drobně upravit. 
 
 

TRADIČNÍ ČESKÉ SERVÍROVANÉ MENU 
Šunková rolka s křenovou pěnou a listovým salátkem 
Silný hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudličkami 

Hovězí svíčková na smetaně s domácím karlovarským knedlíkem a brusinkovým terčem 
Cena za osobu: 550 Kč 

 

SERVÍROVANÉ MENU II 
Hovězí carpaccio s křenovou majonézou s bylinkami, praženými piniovými oříšky,  

parmazánem a rukolou  
Silný kuřecí vývar s celestýnskými nudlemi a strouhanou kořenovou zeleninou 

Kuřecí prso plněné sušenými rajčaty, bazalkovým pestem a mozzarellou s máslovou zeleninou, 
pečenými brambory a vinnou omáčkou 

Jablečný štrůdl s vanilkovou omáčkou a šlehačkou 
Cena za osobu: 690 Kč 

 
SERVÍROVANÉ MENU III 

Terina z kuřecích jater se švestkovým čatní, listovým salátem a máslovým toastem 
Silný vývar z hovězích žeber s kořenovou zeleninou, masem a zastřeným vejcem 

Grilovaná vepřová panenka s pepřovou omáčkou, máslovou zeleninou a pečenými brambory 
Lívanečky s jahodami a vanilkovou omáčkou 

Cena za osobu: 750 Kč 
 



 

 

SERVÍROVANÉ MENU IV 

Lososové sashimi – tenké plátky lososa přelité vroucím sezamovým olejem a sojovou omáčkou s jarní 
cibulkou, zázvorem a sezamovým semínkem  

Thajská kokosová polévka s kuřecím masem, houbami, citrónovou trávou a zázvorem 
Hovězí biftek s bramborovými hranolky, grilovanou zeleninou a omáčkou  

z portského vína 
Čokoládový fondant s jahodovou omáčkou a skořicovým créme fraiche 

Cena za osobu: 990 Kč 
 
 

TRADIČNÍ ČESKÝ RAUT 

Studené rautové pohoštění 
Šunková rolka plněná křenovou šlehačkou 
Kravský sýr nakládaný s pečenou kapií, česnekem a jarní cibulkou 
Utopenci - nakládané zauzené špekáčky s cibulí a kozími rohy 
Duo vepřových tlačenek 
Výběr lokálních uzenin a sýrů 
Rajčatový salát s červenou cibulí a pažitkou 
Těstovinový salát s čerstvou zeleninou, uzenou šunkou a majonézou 
Míchané listové saláty se zeleninou a cibulovým dresinkem  
Výběr pečiva 
 
Teplé rautové pohoštění 
Smažené kuřecí mini řízečky, bramborová kaše 
Uzené vepřové koleno, kysané zelí, bramborový knedlík 
Svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinky 
Pečená kachna s jablky a kmínem, dušené červené zelí s řepou a křenem, pečené brambory 
Bramborové koláčky plněné houbami a modrým sýrem, grilovaná zelenina 
 
Dezerty 
Variace minidezertů  
 
Cena za osobu: 790 Kč 
 

BURGER PARTY 

Studené rautové pohoštění 
Hovězí tatarák dle naší receptury s chlebovými topinkami a česnekem 
Tortilla chipsy s rajčatovým čatní s vanilkou a zakysanou smetanou  
Jemná kuřecí paštika s brusinkovou omáčkou, máslový toust 
Pečené závitky z listového těsta plněné špenátem a balkánským sýrem 
Ledový salát s česnekovým dresinkem a máslovými krutony  



 

 

Řecký salát s kvalitním balkánským sýrem 
Salát dle šéfkuchaře – míchaná čerstvá zelenina s cizrnou, olivami, parmazánem a originálním 
cibulovým dresinkem 
Výběr pečiva 
 
Teplé rautové pohoštění 
Mini cheeseburger (mleté hovězí maso, čedar, slanina, nakládaná okurka, hořčice, kečup) 
Mini desperado burger (trhané maso, chorizo, tomatová salsa s koriandrem a jalapeño papričkami, 
avokádové guacamole, chipotle majonéza, listový salát) 
Mini vegetarián burger (grilovaný sýr halloumi, olivová tapenáda, bazalkové pesto, rajče, marinovaná 
cibule, rukola) 
Vepřová quesadilla – chilli tomatová tortilla zapečená s pikantní směsí vepřového masa, černých fazolí, 
sýra mozzarella a papriček jalapeño 
Buffalo wings – pikantní kuřecí křidélka s hranolky čerstvé zeleniny, pečenou bramborou a omáčkou z 
modrého sýra 
 
Dezerty 
Variace minidezertů 
 
Cena za osobu: 890 Kč 
 
 

MEZINÁRODNÍ RAUT 

Studené rautové pohoštění 
Lososový tatarák na japonský způsob ochucený zázvorem, sojovou omáčkou a sezamovým olejem 
Vepřová panenka plněná sušenou švestkou s hořčičnou omáčkou 
Grilované žampiony plněné Cottage sýrem s bazalkovým pestem  
Lilkové závitky s kozím sýrem, pestem ze sušených rajčat a bazalkou 
Libanonský cizrnový hummus s chipotle papričkami  
Salát z grilované zeleniny s cizrnou, pečenými bramborami, olivami a limetkou 
Orzo salát se sušenými rajčaty, bazalkovým pestem a salátovou okurkou 
Zelný salát s citrónovou majonézou a mrkví  
Výběr pečiva 
 
Teplé rautové pohoštění 
Pečená vepřová žebra „Cajun“ se salsou z tropického ovoce, pečenou bramborou a vinnou omáčkou 
s karibským rumem 
Španělská paella s plody moře, zeleninou a šafránem 
Vepřová panenka plněná špenátem, sýrem a slaninou, mátový kuskus 
Marocké kuřecí paličky s kořenovou zeleninou, jasmínová rýže s hřebíčkem 
Čočkové koláčky s thajským zeleninovým kari  
 
Dezerty 
Variace minidezertů 
 



 

 

Cena za osobu: 990 Kč 
 

RAUT PRO NÁROČNÉ 

Kanapky 
Tartalettka s marinovaným lososem s citrusy a koprem 
Hovězí tataráček podávaný na toastu s kaparou 
Grenaille brambůrky pečené v popelu s uzeným pstruhem a topinamburovou omáčkou 
Cherry rajčátka s mozzarellou marinovanou v bazalkovém pestu 
 
 
Studené rautové pohoštění 
Grilovaná kantonská chobotnice na lůžku ze zelného salátu se zázvorem, koriandrem a citrusy 
Vepřová panenka marinovaná v melase s římským kmínem a koriandrem a podávaná s peruánským 
salátem z marinovaných hub 
Kachní prsa s pomerančovou omáčkou a mandlemi 
Tence krájený tyrolský špek z Bolzana 
Marinovaný kravský sýr s cibulovou marmeládou prochucenou skořicí a novým kořením 
Grilovaná sezónní zelenina marinovaná s rozmarýnem a fenyklovým semínkem 
Řecký salát s balkánským sýrem a olivami 
Orzo salát se sušenými rajčaty, salátovou okurkou, paprikou, piniemi, mátou a rajčatovým olejem  
Míchané listové saláty s cibulovým vinaigrette 
Výběr pečiva 
 
Teplé rautové pohoštění 
Do růžova pečený hovězí roastbeef, pečené brambory, vinná omáčka a omáčka ze smetanového sýra 
s hrubozrnnou hořčicí a křenem 
Kachní prsa s omáčkou Grand Marnier s brusinkami a pomeranči, grilovaná kořenová zelenina 
Pomalu pečená hovězí líčka s vinnou omáčkou, bramborová kaše s cizrnou  
Grilovaný losos s kantonskou omáčkou a křupavou zeleninou, bramborová kaše s wasabi 
Pikantní vegetariánské červené kari s tofu, zeleninou a koriandrem v kokosovém mléce 
 
 
Dezerty 
Variace evropských sýrů s domácím čatní 
Variace minidezertů 
 
Cena za osobu: 1490 Kč 

 

VEČERNÍ OBČERSTVENÍ 
Pokud se zábava protáhne do noci, Vašim svatebním hostům jistě zahládne i přes vydatný raut. 
Doporučujeme proto objednat večerní občerstvení, které hladové nasytí a ostatním dodá dostatek síly 
na další veselí. S množstvím občerstvení Vám rádi poradíme.  



 

 

 
Studené pohoštění 
Prkénko lokálních uzenin s nakládanou zeleninou (kg) ... 690 Kč 
Prkénko lokálních sýrů s ovocným čatní (kg) ... 690 Kč 
Tence krájený tyrolský špek z Bolzana s okurčičkami kornišon (80g) ... 145 Kč 
Kuřecí parfait – jemná kuřecí paštika s ovocnou omáčkou a toustem (porce) ... 155 Kč  
Hovězí tatarák s chlebovými topinkami a česnekem (porce) … 215 Kč 
Zeleninové crudité – hranolky z čerstvé zeleniny s česnekovým dipem (kg) ... 650 Kč  
Těstovinový salát s čerstvou zeleninou, uzenou šunkou a majonézou (kg) … 650 Kč 
Olivy marinované s česnekem a bylinkami (100g) ... 115 Kč 
Roastbeeef z hovězí roštěné, kaparová majonéza (kg, minimální objednávka 1kg) ... 1390 Kč 
Pečivo (porce) ... 49 Kč 
 
 
Teplé pohoštění 
Česneková polévka se sýrovými kroketami (litr) ... 450 Kč  
Trhané pečené uzené vepřové koleno, hořčice, křen, kysané okurky (1ks cca 1,5kg) ... 590 Kč 
Buffalo kuřecí křidélka v pikantní omáčce (kg) … 690 Kč 
Kuřecí křidélka v barbecue omáčce (kg) … 690 Kč 
Domácí sekaná, hořčice, kysané okurky (kg) ... 590 Kč 
Kuřecí mini řízečky, kysané okurky (kg) … 790 Kč 
Vepřové mini řízečky, kysané okurky (kg) … 790 Kč 
Hovězí guláš, cibule (kg) ... 890 Kč 


