
GOLDEN DRINKS

catering



"O NÁS"

Cateringová společnost Golden
Drinks s.r.o zajistí vše potřebné k
vaší spokojenosti i zúčastněných

hostů. Obstaráme vše od
inventáře, přes personál,

vynikající jídlo a nápoje až po
závěrečný úklid. Umíme zařídit i
zábavu a doprovodný program. 



STUDENÝ RAUT



Variace klasických a zahraničních sýrů

Variace klasických a zahraničních uzenin

Kuřecí popcorn s hořčičným dipem a kys.
okurkami

Kuřecí mini řízečky v parmezánové
strouhance

Vepřové mini řízečky v bylinkové
strouhance

Nakládané sýry v bylinkách, česneku a chilli s
brusinkami

Škvarková pomazánka, kys. okurky a
feferonkou

Losos Gravlax

Te ika mata



Miniburger

HOVĚZÍ (naše bulka, irský krk s podplečím, majonéza,
rajče, polníček, cheddar, slanina, cibul. marmeláda)

S TRHANÝM VEPŘOVÝM (naše bulka, trhané
vepřové, hořčičná majonéza, polníček, slanina)

VEGE (naše bulka, kozí sýr, polníček, fíková
marmeláda)



Snack a saláty

Ciabatta plněná schwartzwaldskou šunkou
a sýrem

Ciabatta plněná suš. rajčetem, mozzarellou a
rukolovým pestem

Řecký Šopský Coleslaw

Těstovinový salát se zeleninou, kuř. masem, sušeným
rajčetem a pestem 

Bramborový salát

Variace exotického a klasického ovoce

Variace čerstvé zeleniny s dipem z jarní
cibulky



Dezerty

Ovocný koláč s máslovou drobenkou

Carrot cake

Jablečný závin

Mini dezerty (cheese cake, čoko. pěna, panna cotta)

Hotelové pečivo (rozinkový šnek, mini croissant)



TEPLÝ RAUT



Pečená kuřecí křídla s chilli a třtinovým cukrem

Pečená vepřová žebra na badyánu, medu a pom. šťávě

Kuřecí soté se žampiony

Kuřecí roláda plněná špenátem a slaninou

Hovězí guláš s plzeňským ležákem a feferonkou

Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou

Vepřový wok se zeleninou

Losos pečený v bylinkách a citrusových plodech

Fenyklovo-rajčatové ragů s tymiánem



Přílohy

Šťouchaný brambor

Pečené grenaille (malé brambory)

Jasmínová rýže

Knedlíky (špekový, karlovarský, houskový)

Grilovaná zelenina

Coleslaw salát

Pečivo (bagety, chléb)



FINGERFOOD



Kanapka se zauzeným lososem a pažitkovou pěnou

Kanapka s pěnou z modrého sýra a červenou řepou

Kanapka s česnekovou pěnou a česnekovým chipsem

Okurka s hráškovým wasabi

Pralinka z kozího sýru s cibul. marmeládou

Capresse z cherry rajčátek, mini mozzarelly 
s bazalkovým pestem

Hovězí tatarák s okurkami cornichons, kapary,
parmezánem a brambor. chipsem

Lososový tatarák s créme fraiche, koprem
s máslovým toastem

Avokádový tatarák se sušeným rajčetem a melounovou
marmeládou

Paštika z kachních jater se šípkovu redukcí

"Kulajda" s křepelčím vejcem



GRILOVÁNÍ



Kuřecí steak v bylinkách (prsa)

Vepřový steak (krkovice v pepřové marinádě,
medailonky z panenky, texas steak)

Hovězí steak (flank, striploin, rump)

Ryby (losos, pstruh, okoun nilský,
žralok v papilotě, krevety)

Exotické maso (klokan)

Grilovaný sýr (hermelín, halloumi, uzený oštěpok)

Vepřová kýta, sele



NÁPOJE



Pivo (Pilsner Urquell, Kozel 11°)

Víno

Destiláty

Míchané nápoje (short, long, fancy, nealko)

Nealkoholické nápoje

Naše limonády

Teplé nápoje (káva, čaj)



SLUŽBY



Barman, číšník, someliér

Kuchař

Organizátor

Dj, živá hudba

Fotograf, kameraman

Kuchař do domu

Kompletní zajištění akce

Degustace (pivo, víno, destiláty, cocktaily,
degustační večer)

PERSONÁL



SLUŽBY

Prostření stolů, výzdoba

Květiny

Dovoz na místo

Poradíme s výběrem místa 
(teambuilding, školení, svatba)

Mobilní bar

Porcelán, sklo, příbory

Stoly, židle, stany, mobilní topení

Doprava limuzínou 
(rozlučka se svobodou, na obřad)



BALÍČKY

 



Ekonomický 

Variace klasických a zahraničních sýrů

Variace klasických a zahraničních uzenin

Škvarková pomazánka

Kuřecí popcorn s hořčičným dipem a kys. okurkami

Salát Coleslaw

Variace exotického a klasického ovoce

Pečená kuřecí křídla s chilli a třtinovým cukrem

Hovězí guláš s plzeňským ležákem a feferonkou

Jasmínová rýže

Pečivo (bageta, chléb)

Studený raut 200g/os.

Teplý raut 250g/os.

Dezerty 1ks/os.

Ovocný koláč s máslovou drobenkou



Standardní

Studený raut 300g/os.

Variace klasických a zahraničních sýrů

Variace klasických a zahraničních uzenin

Vepřové řízky v bylinkové strouhance

Kuřecí popcorn s hořčičným dipem a kys. okurkami

Nakládané sýry v bylinkách, česneku a chilli, brusinky

Řecký salát

Dezerty 1ks/os.

Carrot cake

Teplý raut 250g/os.

Kuřecí soté se žampiony

Pečená vepřová žebra na badyánu, medu a pom. šťávě

Jasmínová rýže

Pečivo (bagety, chléb)

Fingerfood 1ks/os.

Capresse z cherry rajčátek, mini mozzarelly s
bazalkovým pestem

Kanapka s pěnou z modrého sýra a červ. řepou



Exkluzivní

Studený raut 400g/os.

Variace klasických a zahraničních sýrů

Variace klasických a zahraničních uzenin

Vepřové řízky v bylinkové strouhance

Kuřecí řízky v parmezánové strouhance

Variace exotického a klasického ovoce

Thajský salát s kuřetem a nudlemi

Teplý raut 250g/os.

Kuřecí roláda plněná špenátem a slaninou

Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou

Losos pečený na bylinkách a citrusových plodech

Grilovaná zelenina

Šťouchané brambory

Pečivo (bagety, chléb)

Dezerty 1ks/os.

Carrot cake

Mini chessecake s bílou čokoládou a ovocem

Fingerfood 1ks/os.

Hovězí tatarák s okurkami cornichons, kapary,
parmezánem a bramborovým chipsem

Paštika z kachních jater se šípkovou redukcí



SVATEBNÍ MENU



Předkrm

Polévka

Hlavní chod

Dezert

Předkrm Předkrm

Polévka Polévka

Hlavní chod Hlavní chod

Dezert Dezert

Klasické  Netradiční  Vegetariánské

Paštika z kachních jater se
šípkovou redukcí, pečivo

Hovězí vývar se zeleninou
a játrovými knedlíčky

Jablkový závin

Svíčková na smetaně, 
karlovarský knedlík,

citron, brusinky, zakys. smetana

Lososvý tartar s creme fraiche
koprem a máslovým toastem

Polévka z červené řepy
s nokem z riccoty

Grilované kachní prso
s celerovým pyré a

omáčkou z portského vína

Lívance s rakytníkovou omáčkou

Avokádový tartar 
se sušenými rajčaty 

Hráškový krém s
bylinkovým krutónem

Fenyklovo-rajčatové
ragů s tymiánem, bulgur

Carrot cake





 

Golden Drinks s.r.o.

776 347 727

FB: @goldendrinkscatering

www.golden-drinks.com


