
 
 
 

 
VELIKONO ČNÍ BRUNCH V RESTAURACI PRIMÁTOR 

 
20.4.2014  12:00 – 16:00 

 
 

Na Vaše přání připravíme snídaňové delikatesy jako jsou křupavý croissant, dánské 
 pečivo, Omeletu z „BIO“ vajec s doplňkem dle Vaší chuti, gratinované  vejce 

„Benedikt“ s holandskou omáčkou a pražskou šunkou, opečené uzeniny nebo slanina od 
našeho dodavatele z řeznictví U Dolejších 

 
Dále můžete vybírat z naší bohaté bufetové nabídky: 

 
Studené část 

Výběr chlebů, baget a drobného pečiva, máslo, olivový olej 
 

Salátový bar: čerstvá vystavená zelenina, výběr olejů a octů, výběr dresinků, doplňky 
 

Předkrmy ve skleničkách 
Pěna z kozího sýra na carpacciu z červené řepy 

Sýrový salát s okurkovým želé 
Těstovinový salát s cherry tomaty 

 
V mističkách 

Minitomaty s bůvolí mozzarelou 
Carpaccio z lososa a halibuta s lanýžovou solí 

Minisaláty s hoblinami čerstvých „foie gras“ a jablečným chutney 
 

Další studené lahůdky: 
Vitello tonnato - jemně krájený telecí hřbet s tuňákovou omáčkou a křupavým salátem 

Peruanské Ceviche z bílých ryb 
Uzený losos za tepla s pažitkovou a křenovou omáčkou 

Zauzený hovězí tatarák s kapary a topinkami 
Chobotničkový salát s čerstvým koriandrem 

Italské antipasty – sušená šunka, salámy, sušené tomaty, olivy, pečené papriky 
Pošírované mušle v bílém víně a šalotce a zahradní zelenině 

Domácí paštika s rybízovou omáčkou 
Pyramida s krevetami s růžovou omáčkou 

 
Velký výber sushi – nigiri a maki vyráběných před Vámi 

 
 

Lahodné velikonoční polévky 
Jemný kůzlečí kaldoun se žemlovými knedlíčky 

Babiččina velikonoční polévka z kuřat doplněná bylinkovou omeletou 



Hlavní pokrmy 
Smažený kůzlečí a kuřecí řízek v bylinkové strouhance 

Pečené jehně s česnekem a rozmarýnem 
Uzená vepřová krkovice s křenovou omáčkou 

Pečené nadívané telecí hrudí 
Kůzlečí guláš 

 
Připravované před vámi: 

Rizoto z rýže „Carnaroli“ s divokým česnekem a parmezánem 
 

Spaghettoni „Benedetto Cavalieri“ se sušenými minitomaty a bazalkou 
 

Vyberte si z nabídky ryb a mas, které grilujeme přímo před Vámi: 
Losos, halibut, tuňák, mušle, krevety, chobotnice, sépie, hovězí skirt, vepřové medailonky 

z panenky, krůtí řízečky, řízečky z kuřecích stehýnek, jehněčí medailonky 
 
 

Přílohy a omáčky 
Pečená nádivka s čerstvými kopřivami a uzeným masem 

Grilovaný zelený a bílý chřest na másle 
„BIO“Grilovaná sezónní zelenina a houby 

Opečené hráškové lusky s třtinovým cukrem 
 

Pyré z pečených brambor a pažitky 
Teplý čočkový salát s klíčky a špenátovými lístky 

Špekové knedlíčky 
Opečené bramborové šišky 

 
Fontána s holandskou omáčkou 

Pepřová omáčka smetanová a přírodní 
Jehněčí redukce s rozmarýnem 

 
 

A sladká tečka po skvělém obědě: 
Fontána s mléčnou čokoládou Manjari 

Lízátka s ovoce, Marshmallow... 
Čerstvé krájené ovoce 

Zmrzlina: z lesních plodů, čokoládová, vanilková, citrónová - doplněná lentilkami, medvídky 
křupinkami, mandlemi, oříšky... 

Pomerančová cukrová vata 
 

Třímléčný dort 
Mrkvový dort 
Citrónový dort 

Makrónkový dort 
Čokoládovo-lanýžový dort 

Koblížky s nugátem a lesními plody 
Velikonoční beránci a mazance, Jidáše 

 
 


