NABÍDKA SLUŽEB AVANTGARDE RESTAURANT A CAFÉ
NABÍDKA RAUTOVÝCH MENU 2020
RAUT 1
SALÁTY
Řecký salát, rajčata, papriky, okurky, červená cibule, olivy
Salát Waldorf, řapíkatý celer, jablka, créme fraiche, vlašské ořechy
Červená řepa, kozí sýr, datle, špenát, olivový olej
Kuskus, grilovaná zelenina, šafrán
Tomaty, mozzarella, bazalka, olivový olej, pinie
STUDENÁ KUCHYNĚ
Uzený losos, hořčičný dresink, creme fraiche,
Marinovaná kachní prsa, salátová okurka, omáčka Hoisin
Hovězí roastbeef, celerová remuláda, dijonská majonéza, rukola
Parmská šunka, milánský salám, parmazán, sušená rajčata, olivy
Rilletes z vepřového boku, šalotková marmeláda
TEPLÁ KUCHYNĚ
Zeleninové lasagne, tomatová omáčka, sýr pecorino
Slávky na bílém víně s julienne zeleninou
Candát, máslová omáčka, kmín
Mini řízky z vepřové panenky
Kuřecí kung pao, jarní cibule, arašídy, chilli, Kikkoman
Hovězí bourguignon, kořenová zelenina, žampiony
PŘÍLOHY
Bramborové pyré s parmazánem
Karlovarský knedlík
Dušená jasmínová rýže
Keňské fazolky, restovaná panchetta
Výběr pečiva
DEZERTY
Tiramisu
Čokoládové brownies, omáčka z lesních plodů
Vanilkové creme brulée, třtinový cukr
Ovocný koláč s drobenkou
Zázvorová Panna Cotta, mangová omáčka
Čerstvé krájené ovoce

Pro rautové menu je požadován minimální počet 30x hostů.
K finálnímu účtu bude připočítán 10% service charge.

www. avantgarderestaurant.cz

Adresa: Evropská 2690/17,
Praha 6 – Dejvice

Rezervace: + 420 224 174 476
info@avantgarderestaurant.cz

NABÍDKA SLUŽEB AVANTGARDE RESTAURANT A CAFÉ
RAUT 2
SALÁTY
Wakame řasy, ledový salát, tomatové concassé
Salát z barevných rajčat, šalotka, bazalka, olivový olej
Římské listy, kuřecí maso, ančovičkový dresink, parmazán
Salát s modrým sýrem, čekanka, polníček, šalotkový vinaigrette a hrušky
Grilované papriky, sýr feta, aceto balsamico
STUDENÁ KUCHYNĚ
Tartar z tuňáka, šalotka, olivový olej
Hovězí carpaccio, rukola, kapary, parmazán
Prosciutto z uzených kachních prsou, brusinky, kerblík
Marinovaný losos gravlax, vinaigrette z hrubozrnné hořčice a medu
Paštika z drůbežích jater, malinový gel, tymián
POLÉVKY
Karotkový krém, červené kari, kokosové mléko, krutony
TEPLÁ KUCHYNĚ
Petrželové kroupeto s houbami, parmazán, máslo
Pečený losos, grilovaná cherry rajčata, omáčka beurre blanc
Hovězí rendang, kokosové mléko, jarní cibulka, koriandr
Konfitované kachní stehno, červené zelí
Vepřová panenka sous vide, dijonská omáčka
Grilované „Jamajské“ kuře, zázvor, chilli
PŘÍLOHY
Pečené brambory Grenaille se slaninou a cibulí
Karlovarský knedlík
Dušená jasmínová rýže
Mix dušená zelenina, máslové glazé
Udon nudle, sezamový olej
Výběr pečiva
DEZERTY
Tiramisu
Vanilkové creme brulée, třtinový cukr
Mascarpone krém, jahody
Citrónový koláč s bílkovým sněhem
Čokoládový mousse, maliny, čokoládový crumble
Výběr farmářských sýrů, ovocná hořčice, ořechy
Čerstvé krájené ovoce

Pro rautové menu je požadován minimální počet 30x hostů.
K finálnímu účtu bude připočítán 10% service charge.

www. avantgarderestaurant.cz

Adresa: Evropská 2690/17,
Praha 6 – Dejvice

Rezervace: + 420 224 174 476
info@avantgarderestaurant.cz
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RAUT 3
SALÁTY
Wakame řasy, ledový salát, tomatové concassé
Řecký salát, rajčata, papriky, okurky, červená cibule, olivy
Nicoise salát, tuňák, brambory La Ratte, fazolky, vejce, olivy, šalotkový vinaigrette
Červená řepa, kozí sýr, datle, špenát, olivový olej
Marinované houby, jarní cibulka, sojová omáčka Kikkoman
Grilovaná zelenina, sušená rajčata, olivy
STUDENÁ KUCHYNĚ
Tartar z hovězí svíčkové, lanýžový olej, pecorino
Sashimi z tuňáka, kikoman, wasabi majonéza, nakládaný zázvor
Prosciutto z uzených kachních prsou, brusinky, kerblík
Krevety v tempuře, sweet chilli omáčka
Lososové carpaccio, medový dresink, kopr
Vitello Tonnato, plátky mléčného telecího, tuňáková majonéza
POLÉVKY
Tom Kha Kai, kuřecí maso, kokosové mléko, chilli, koriandr
TEPLÁ KUCHYNĚ
Nasi Goreng, restovaná rýže, vejce, karotka, sambal, koriandr
Pečený losos, grilovaná cherry rajčata, omáčka beurre blanc
Grilovaná kachní játra, červené víno, mandle, omáčka Madeira
Vepřová panenka „char siew“, zázvor, koriandr, švestkové víno
Supreme z kukuřičného kuřete, smetanová houbová omáčka
Hovězí rendang, kokosové mléko, jarní cibulka, koriandr
Nem Lui z mletého masa, limetka, citronová tráva, chilli
PŘÍLOHY
Gratinované smetanové brambory
Dušená jasmínová rýže
Grilovaná zelenina, bylinky
Bramborové pyré, parmazán
Restovaný špenát, šalotka, česnek
Udon nudle, sezamový olej
Steakové hranolky s uzenou solí
Výběr pečiva
DEZERTY
Tiramisu
Vanilkové creme brulée, třtinový cukr
Mascarpone krém, jahody
Pistáciový Cheesecake, jahodový gel
Čokoládový mousse, maliny, čokoládový crumble
Zázvorová Panna Cotta, mangová omáčka
Výběr farmářských sýrů, ovocná hořčice, ořechy
Čerstvé krájené ovoce

Pro rautové menu je požadován minimální počet 30x hostů.
K finálnímu účtu bude připočítán 10% service charge.

www. avantgarderestaurant.cz

Adresa: Evropská 2690/17,
Praha 6 – Dejvice

Rezervace: + 420 224 174 476
info@avantgarderestaurant.cz
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RAUT 4
SALÁTY
Pečené batáty, ricotta, quinoa, petržel
Salátová okurka, bílý jogurt, kopr
Řecký salát, rajčata, papriky, okurky, červená cibule, olivy
Kuskus salát, marinovaná chobotnice, zelenina, sušená rajčata
Červená řepa, kozí sýr, datle, špenát, olivový olej
Marinované houby, jarní cibulka, sojová omáčka Kikkoman
STUDENÁ KUCHYNĚ
Paštika z kachních jater „foie gras“, malinový gel, tymián
Tartar z tuňáka, sojová omáčka Kikkoman, avokádo
Prosciutto z uzených kachních prsou, brusinky, kerblík
Lososové carpaccio, medový dresink, kopr
Parmská šunka, milánský salám, parmazán, sušená rajčata, olivy
Vitello Tonnato, plátky mléčného telecího, tuňáková majonéza
Hovězí Satay, arašídová omáčka, mungo
POLÉVKY
Vichyssoise, krém z brambor a pórku, créme fraiche
Středomořská rybí polévka s rajčaty a plody moře
LIVE CARVING STATION
Hovězí svíčková „Wellington“
Jehněčí kýta, česnek, rozmarýn
Krůtí prsa „sous vide“, šalvěj, bílé víno
Výběr omáček a dipů
TEPLÁ KUCHYNĚ
Rizoto „Nero“, restovaná zelenina, mořské plody, parmazán, bílé víno
Grilovaná černá treska, cherry rajčata, šafránové velouté
Saalowský vepřový bok „sous vide“, Cider omáčka
Hovězí „Stroganoff“, červená cibule, kyselé okurky, žampiony, kapary
Kachní prsa, červené kari, kokosové mléko, lilek, cuketa
PŘÍLOHY
Pečené brambory Grenaille se slaninou a cibulí
Dušená jasmínová rýže
Restovaný pak-choi a houby
Grilovaná zelenina, bylinky
Bramborové pyré, parmazán
Udon nudle, sezamový olej
Steakové hranolky s uzenou solí
Výběr pečiva
DEZERTY
Tiramisu
Vanilkové creme brulée, třtinový cukr
Mascarpone krém, jahody
Variace profiterolek a mini koblížků
Pistáciový Cheesecake, jahodový gel
Čokoládový mousse, maliny, čokoládový crumble
Zázvorová Panna Cotta, mangová omáčka
Výběr farmářských sýrů, ovocná hořčice, ořechy
Čerstvé krájené ovoce
Pro rautové menu je požadován minimální počet 30x hostů.
K finálnímu účtu bude připočítán 10% service charge.

www. avantgarderestaurant.cz

Adresa: Evropská 2690/17,
Praha 6 – Dejvice

Rezervace: + 420 224 174 476
info@avantgarderestaurant.cz

