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Rautová nabídka / Buffet Offer  

 
 

Czech Buffet ,,lento“ 1.200 Czk 
 

Předkrmy/Starters 
Výběr českých uzenin a nakládaných delikates 

Selection of Czech Charcuterie pickled delicacies 
Ledový salát s čerstvou zeleninou a sýrem Fetaki  

Ice lettuce with cucumber, tomatoes, peppers and Fetaki cheese 
Bramborová polévka se sušenými hříbky 

Traditional potatoes soup with dried mushrooms 
 
 
 

Hlavní chody/Main Course  

Tradiční hovězí guláš 
Traditional beef goulash 
Pečená šunka od kosti 

Baked Prague ham 
Smažené kuřecí řízečky 

Chicken schnitzels  
Tradiční bramborový salát s cibulkou a pažitkou 

Traditional cold potatoes salad with onion and chives 
Domácí karlovarské knedlíky 

Homemade carlsbad dumplings 
Restované brambory s petrželkou 

Roasted potatoes with parsley 
 
 
 

Dezerty/Desserts 

Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou 
Home-made apple strudel with vanilla sauce 

Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou 
Grandmother´s cheese cake with raspberry coulis 
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Coda Buffet ,,adagio“ 1.250 Czk  

 
 

Předkrmy/Starters 

Ledový salát s čerstvou zeleninou a sýrem Fetaki  
Ice lettuce with cucumber, tomatoes, peppers and Fetaki cheese 

Plátky uzeného lososa s kapary a červenou cibulí 
Sliced smoked salmon with capers and red onion 

Salát z pečené červené řepy s rukolou a krémovým sýrem 
Roasted beats salad with arugula and cream cheese 

 
 

Hlavní chody/Main Course  

Tradiční hovězí guláš 
Traditional beef goulash 
Smažené kuřecí řízečky 
Chicken mini schnitzels  

Pečená kachní stehna s červeným zelím 
Roasted duck legs with red cabbage 

 Tradiční bramborový salát s cibulkou a pažitkou 
Traditional cold potatoes salad with onion and chives 

Variace domácích knedlíků 
Selection of homemade dumplings 
Restované brambory s petrželkou 

Roasted potatoes with parsley 
 
 
 

Dezerty/Desserts 

Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou 
Home-made apple strudel with vanilla sauce 

Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou 
Grandmother´s cheese cake with raspberry coulis 

Krájené čerstvé sezóní ovoce 
Freshly sliced seasonal fruit 
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CODA buffet ,,moderato“1.350 Czk  

 
 
 

Předkrmy/Starters 

Studené mísy s italskými uzeninami a nakládanými cibulkami  
Platter of sliced Italy Charcuterie and pickled onions  

Plátky Mozzarelly s rajčaty, rukolou a domácím pestem 
 Sliced Mozzarella with fresh tomatoes, arugula and pesto 

Římské listy s parmazánovým dresinkem a česnekovými krutony  
Green Romaine salad with light parmesan dressing, fresh croutons 

Plátky uzeného lososa s kapary a červenou cibulí 
Sliced smoked salmon with capers and red onion 

 
 
 

Hlavní chody/Main Course  

Hovězí soté Stroganov 
Beef stew Stroganoff 

Pečená šunka od kosti s krustou z dijonské hořčice  
Baked Prague ham with Dijon crust 

Šťavnatá kuřecí prsíčka s rozmarýnovou omáčkou 
Juicy chicken breast with rosemary sauce 

Pečený norský losos s Ratatouille 
Seared Norwegian salmon served with Ratatouille 

Italské Fusilli s krémovou rajčatovou omáčkou a parmazánem 
Fussili and creamy tomatoes sauce and Parmesan 

Pilaf z jasmínové rýže a šalotky  
Jasmine rice and shallots pilaf 

Zapečené smetanové brambory 
Gratinated creamy potatoes 

 
 
 

Dezerty/Desserts 

Tvarohový koláč s malinovou omáčkou 
Cheese cake with raspberry sauce 

Hedvábná pěna z bílé a hořké čokolády s lesními plody 
White and bitter chocolate mousse with forest fruits 

Domácí Tiramisu 
Home Made Tiramisu 
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CODA buffet ,,allegro“ 1.450 Czk  
 
 

Předkrmy/Starters 

Studené mísy s italskými uzeninami a nakládanými cibulkami  
Platter of sliced Italy Charcuterie and pickled onions  

Plátky Mozzarelly s rajčaty, rukolou a domácím pestem 
Sliced Mozzarella with fresh tomatoes, arugula and pesto 

Římské listy s parmazánovým dresinkem a česnekovými krutóny  
Green Romaine salad with light parmesan dressing and fresh croutons 

Variace českých a francouzských sýrů 
 Selection Czech and French cheeses 

 
 
 

Hlavní chody/Main Course  

Telecí Osso Buco, mačkané brambory, italská petržel  
Veal Osso Buco, Mushed Potato, Italian Parsley Leaves 

Kuře v estragonové krémové omáčce 
Chicken in creamy tarragon sauce 

Pečená šunka od kosti s krustou z dijonské hořčice  
Baked Prague ham with Dijon crust 

Pečený norský losos se středomořskou zeleninou  
Baked Norwegian salmon served with Ratatouille 

 Italské Fusilli s krémovou rajčatovou omáčkou a parmazánem 
Fusilli in creamy tomatoes sauce and parmesan 

Pilaf z jasmínové rýže a šalotky  
Jasmine rice and shallots pilaf 

Zapečené smetanové brambory 
Gratinated creamy potatoes 

 
 
 

Dezerty/Desserts 

Tvarohový koláč s malinovou omáčkou 
Cheese cake with raspberry sauce  

Hedvábná pěna z bílé a hořké čokolády s lesními plody 
White and bitter chocolate mousse with forest fruits 

Plato čerstvého krájeného exotického ovoce 
Platter of fresh sliced exotic fruits    
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CODA buffet ,,Presto“ 1.600 Czk 
 

 Předkrmy/Starters 

Marinovaný norský losos zrající v koření 
Marinated Atlantic salmon matured in spices 

Bocconcini Mozarella s třešňovými rajčaty a bazalkovým olejem 
Bocconcini Mozzarella with cherry tomatoes and basil oil 

Římské listy s parmazánovým dresinkem, grilovanými kuřecími prsíčky a česnekovými krutóny  
 Green Romaine salad with light parmesan dressing, grilled chicken breast and fresh croutons 

Studené mísy s italskými uzeninami, roastbífem a nakládanými cibulkami  
Platter of sliced Italy Charcuterie, roastbeef and pickled onions  

Variace českých a francouzských sýrů 
Selection of Czech and French cheeses 

 
 
 

Hlavní chody/Main Course  

Grilovaný norský losos se středomořskou zeleninou 
Grilled Norwegian salmon served with Ratatouille 

Pečená vepřová panenka s houbovým ragú 
Pink baked pork tenderloin with mushrooms ragout 

Pečená jehněčí kýta s tomaty, česnekem a tymiánovou omáčkou 
Baked lamb leg with tomatoes and garlic in a thyme sauce 
Plátky pečené hovězí svíčkové s burgundskou omáčkou 

Beef fillet scaloppini with Burgundy sauce 
Houbové lazaně s parmezánem 

Mushroom lasagna with parmesan  
Krémová polenta s restovanými paprikami  
Creamy polenta with roasted bell peppers   

Sotýrovaná zahradní zelenina 
Sautéed garden vegetables 

Zapečené smetanové brambory 
Gratinated creamy potatoes 

 
 
 

Dezerty/Desserts 

Plato čerstvého krájeného exotického ovoce 
Platter of fresh sliced exotic fruits 

Hedvábná pěna z bílé a hořké čokolády s lesními plody 
White and bitter chocolate mousse with forest fruits 

Vanilková Panna Cotta s mačkanými jahodami 
Vanilla Panna Cotta with fresh strawberry 

Čokoládové řezy s krémem Chantilly 
Rich fudge cake and crème Chantilly sandwich 

 
 

10% service charge bude připočítán ke konečnému účtu 
Platné pro všechny výše uvedené ceny 

 
10% service charge will be added to final bill – valid for all prices in Czk above 


