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Informační list 
 

IČO: 47125781 
DIČ: CZ 47125781 

 
Kontakt:     Gastronomická divize: 

 
Auviex, s.r.o.    Auviex, s.r.o. 
Perlitová 1820/52   Latrán 37 
140 00 Praha 4 – Krč  381 01 Český Krumlov 
tel.: 241 44 54 04   tel.: 380 711 453 
fax: 241 44 55 84   fax: 380 711 487 
mail: auviex@auviex.cz  mail: auviexck@auviex.cz 

www.auviex.cz 
 
 

Kontaktní osoba: 
Jana Havlová mobil: 604 660 385    

 
     

 
 

Jsme tu pro Vás a těšíme se na Vaši návštěvu… 
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Svatební přípitek 
 

Přípitek  
Sekt Bohemia demi sec nebo brut  

Bohemia nealkoholický sekt 
Výběr  ovocných džusů 

Minerální voda 
 

Slané koktejlové pečivo 
 

Chuťovky ( prosíme o Váš výběr) 
S uzenou šunkou a medovým ananasem 

Se zvěřinovou paštikou a brusinkami 
S pikantní klobáskou a miniokurkou 

Mini rajčátko plněné pestem a parmezánem 
Jemné pažitkové kuličky plněné ořechem 

Křehké košíčky s olivovou tapenádou 
Tartaletka s tuňákovým krémem a mladou cibulkou 

Lodička s humrovým salátem a limetou 
Jemný kozí sýr obalený seznamem zdobený physalis 

S marinovanou krevetkou na česnekovém másle 
S válečkem modrého sýra obaleného v oříšcích 

Sýrové kolečko s černou olivou 
 

Svatební koláčky  
Variace svatebních koláčků plněných mákem, tvarohem, povidly a ořechovou 

nádivkou 
  

V menu je zahrnuto: 15 cl přípitek,pochutiny, 4 chuťovky,  
4 koláčky 
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Návrh svatebního menu - 1 
 

Svatební šunková rolka s křenovou šlehačkou  

na salátovém lůžku 

 

Kuřecí vývar s domácími nudlemi a zeleninou Julienne 

 

Vepřové závitky se šunkou a houbami ve slaninové košilce 

Bramborové krokety, divoká rýže 

 

Tomatový salát  s čerstvou bazalkou 

 

Medový dort s ořechy 

 

Káva espreso se smetanou, výběr čajů  

 



 5  

    

Návrh svatebního menu - 2 
 
 

Sušená šunka zdobená zeleninovou slámou a olivami 

 

Šafránový vývar s játrovými knedlíčky 

 

Domácí svíčková na smetaně s brusinkovým terčem 

karlovarský knedlík provoněný máslem 

 

Marcipánová roláda zdobená kandovanou třešní   

a créme fraiche s vaječným koňakem 

 

Káva espreso se smetanou, výběr čajů  
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Návrh svatebního menu - 3 
 

Košíčky s krabím masem a sýrem ricotta 

 

Jemný brokolicový krém 

 

Vepřová panenka plněná švestkami v závinu  

z anglické slaniny, zapékané  selské brambory 

 

Zahrádkářský míchaný salát s bylinkovým dresinkem 

 

Domácí lívanečky se skořicí, borůvkami a šlehačkou 

 

Káva espreso se smetanou, výběr čajů  
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Návrh svatebního menu - 4 
 
 

Paštika z kachních jater v tartaletce s divokými brusinkami 

 

Chřestová polévka s kuřecím masem 

 

Vepřový steak podávaný na hořčicové omáčce se šalotkou, 

gratinovaný zeleninový špízek  

Bramborové lívanečky 

 

Vanilková zmrzlina s horkými malinami a mátou 

 

Káva espreso se smetanou, výběr čajů  
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Návrh svatebního menu - 5 
 

Růže ze skotského uzeného lososa s cibulkou a kaparami 

 

Jemná cibulačka se sýrovou tyčinkou 

 

Vepřové medailónky tří barev s ragú z hříbků 

Bramborový koláč s mladou cibulkou 

 

Ledový salát s grapefruitem a pomerančem 

 

Ostružinový dortík s mandlovým krémem 

 

Káva espresso se smetanou, výběr čajů  
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Návrh svatebního menu - 6 
 

Mozzarellové perličky na tomatovém podkladu s ochuceným 

panenským olivovým olejem a bazalkou 
 

Zeleninový vývar s bylinkovými knedlíčky a mrkvovou slámou 
 

Pečený losos na zeleném pórku se zakysanou smetanou 
 

Telecí medailonky pečené na másle s muškátovým oříškem a 

mandlemi, baby karotka, bramborové pusinky 
 

Výběr z českých sýrů s variací ořechů a  exotického ovoce  

Káva espresso se smetanou, výběr čajů  
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Návrh svatebního menu  
vegetariánské 

 
Ořechový mousse s řapíky celeru a jablíčkem 

 

Minestrone s těstovinovými mušličkami 

 

Lilkový soudek zapékaný se slaným sýrem a olivami, zámecké 

brambůrky sypané petrželkou 

 

Vanilková Panna Cotta s čerstvým ovocem 

 

Káva espreso se smetanou, výběr čajů  
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Ve če rn í  ob čer s t ven í  –  l .  

 
Aranžované studené mísy 

Variace krumlovského uzenáře 
Anglický rostbíf s bylinkovou majonézou, prokládaný zeleninkou 

Debrecínská pečínka s feferonkami 
Marinovaná kuřecí játra na pórku 

Pikantní krůtí roláda 
 

Saláty 
Rajčata s Mozzarelou a bazalkou v panenském oleji 

Ledový salát s krabím masem a kukuřicí  
Přírodní zeleninové saláty – tomaty,  papriky,  okurky,  zelené saláty 

Dresinky – vinaigrett, bylinkový, hořčicový 
 

Teplá jídla 
Smetanová zelňačka s domácí klobáskou 

Krájený vepřový kebab s kukuřičnou mozaikou 
Kuřecí nudličky na karamelu s ananasem, kari rýže 

Smažená krabí klepítka s limetou 
 

Pečivo -  Chléb celozrnný, tmavý i světlý, banketní pečivo 
 

Sýry -Variace českých sýrů,  zdobených hroznovým vínem a ořechy. 
 

Moučníky – nabídka křehkých zámeckých minidezertů 
 

������������ 
V návrhu je zahrnuto pro 1 osobu: 
100g aranžovaných studených mís 

80g salátového buffeet 
½ porce polévky 

200g teplé kuchyně 
100g pečiva 

50g sýrů 
2 ks dezertů 
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V e č e r n í  o b č e r s t v e n í  –  l l .  
 

Aranžované studené mísy 
Šunková mísa s nakládanými okurkami 

Drůbeží galantina s aspikem z červeného vína a brusinkami 
Uzená kachní prsíčka prokládaná marinovanými meruňkami a švestkami 

Uzený losos s kaparami, zakysanou smetanou a koprem 
Variace zámeckých předkrmů 

 

 
Saláty 

Zelný salát s hlívou ústřičnou a červenou paprikou 
Pikantní salát s fazolkami a kukuřicí 

Přírodní zeleninové saláty – tomaty,  papriky,  okurky,  zelené saláty 
Dresinky – vinaigrett, bylinkový, hořčicový 

 

 
Teplá jídla 

Domácí cibulačka s vejcem a uzeným sýrem 
Krájená šunka na kosti, hořčice, strouhaný křen, višňová omáčka 
Kuřecí špízky prokládané slaninou,cuketou a sušeným rajčetem 

Pikantní maso tří druhů se zelenými fazolkami 
 
 

Pečivo -  Chléb celozrnný, tmavý i světlý, banketní pečivo 
 

Sýry -Variace českých sýrů,  zdobených hroznovým vínem a ořechy. 
 

Ovoce - Variace čerstvého ovoce krájeného a aranžovaného na etažéru 
 

������������ 
V návrhu je zahrnuto pro 1 osobu: 
100g aranžovaných studených mís 

80g salátového buffet 
½ porce polévky 

200g teplé kuchyně 
100g pečiva 

50g sýrů 
100g ovoce 
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Zahradní slavnost 
 

Pochutiny 
Kořeněné bramborové lupínky a směs oříšků 

Marinované černé a zelené olivy 
Špalíčky čerstvé zeleniny s výběrem studených omáček 

 
Plněné minibagetky 

Dalamánek s anglickým rostbífem a nakládanou okurkou 
Houstička s domácí šunkou a ananasovým melounem 

Banketka se smetanovým sýrem a tomatem 
 

Masa a zelenina na grilu 
Marinovaná kuřecí stehna  

Nakládaná vepřová krkovička 
Placičky z mletých mas a  bílé grilovací klobásky 

Jemně kořeněné rybí filety 
Cuketa, lilek, tomaty, paprika, kukuřičné klasy  

 
Pečivo  

Chléb celozrnný, světlý i tmavý, 
jemné banketní pečivo, dalamánky, teplé bagety 

 
Saláty 

Variace přírodní zeleniny – tomaty, paprika, okurky 
Čínský zelný salát se šunkou a kukuřicí 

Zahrádkářský salát s bylinkovou zálivkou 
Těstovinový salát s vejci, šunkou a sýrovou majonézou 

Nakládané feferónky a kukuřičky, křišťálové cibulky, paprika plněná 
zelím, hořčice, křen 
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Moučníky 
Domácí koláče s čerstvým ovocem 

Křehký višňový koláč 
Panna Cotta s čerstvým ovocem 

 

Ovoce 
Aranžované krájené sezónní ovoce 

Porcovaný meloun 
Ovocný salát ochucený pomerančovým likérem 

 

Káva 
Espreso káva se smetanou    -   výběr čajů 

Ledový zelený  čaj s ovocem 
 

������������ 
 

V návrhu je zahrnuto pro 1 osobu: 
 

30g pochutin 
3 ks minibagetek 
500g gril. mas a zeleniny 
150g salátového buffet 

150g pečiva 
    2 ks moučníků 

100g ovoce 
        1x káva nebo čaj 
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Svatební nápojový lístek 
 

 
Šumivá vína             Pivo 
Bohemia sekt demi sec  0,75  l                 Eggenberg   0,3 l    
Sekt Bohemia Regia brut 0,75  l                 Budvar              0,3 l           

Piva speciální             0,5 l          
Jakostní odrůdová vína   0,75 l      
Bílá -             Ovocné šťávy   0,2 l          
Chardonnay            Pomerančová  Jablková 
Ryzlink rýnský                       Grapefruitová  Tomatová 
Ryzlink vlašský                       Ananasová             Hrušková 
Rulandské bílé                       - další podle přání 
Sauvignon 
Tramín červený           Další  nealko nápoje   0,2 l       
Veltlínské zelené           Coca Cola  Sprite 
Neuburské      Tonik   Fanta 
Müller Thurgau                      Dobrá voda  Mattoni 

Ice Tea 
         

Espreso / Mocca káva, čaj 
– porce      

Červená -            Tuzemské lihoviny      4 cl  
Frankovka             Becherovka  
Cabernet Sauvignon                Borovička R. Jelínek 
Rulandské modré            Slivovice R. Jelínek 
Svatovavřinecké            Fernet Stock, Fernet Stock Citrus 
Modrý Portugal                        Likéry Missis dle druhů 
André       Staročeská medovina 
Ročníková moravská vína               
z nabídkového listu 0,75 l                                                               4 cl 
       Vodka Finlandia, Smirnoff   

Gin Beefeater             
Přívlastková vína     Whisky Ballantine´s, J. Walker     
z nabídkového listu 0,75 l                            Irská whiskey Tullamore Dew   

Bourbon Jim Beam             
       Tequila Sauza, Olmeca    
Oblast - Bourgogne                Bols likéry dle výběru    
- Beaujolais      Bacardi rum              
- Côtes du Rhône      Calvados     
- Bordeaux              - Provence 
        

Vinné destiláty  4 cl 
       Metaxa *****         
Vína z dalších oblastí                Cognacy      
Ceny dohodou               ( dle zařazení V.S. – V.S.O.P. – X.O. ) 
Jižní Afrika, Austrálie, Kalifornie              Armagnac           
Itálie, Řecko, Kypr, Španělsko   
Německo, Rakousko, Švýcarsko   Whisky 10 –ti leté a starší 4 cl 
Argentina, Chile a další    Chivas Regal             
       Ballantine´s Gold Seal          
       J. Walker Black Label          
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Květinová dekorace 
Květiny na stoly pro hosty 

- žardiniera na kulaté stoly (průměr 30 cm)      

- žardiniera na obdélníkové stoly                     

 
������������ 

 

Květiny na buffetové stoly a bary 
- žardiniera v misce (nízká)     

- žardiniera vysoká – barová      

 
������������ 

 

Svícny 
- svícen se svíčkami      

- svícen se svíčkami na podkladu ze živých květů      

������������ 
 

Květinová výzdoba prostorová 
- výzdoba oken 

- vítací vázy 

- dle požadavků a přání klienta      
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Doplňkové služby 
Podle přání Vám radi zajistíme také: 

 
- open bar 

- večerní občerstvení 
 

- zhotovení svatebního dortu, svatební koláčky, výslužky 
 

- speciální svatební květinovou výzdobu (včetně svatební kytice) a prostorové dekorace 
 

- kulturní a hudební program 
klasická, dobová a folklórní hudba 

ukázka historických tanců 
 

- video a foto služby 
- tisk menu 

 
- ochutnávky vín řízené sommeliery 

- archivní moravská vína 
- francouzská vína 

- španělská vína  aj. 
- ochutnávky piva, pivní soutěže 

- destiláty, doutníky 
- menu různých národů - kuchyní 

- speciální menu na přání 
 

- obsluhu v historických kostýmech 
- prostorové látkové dekorace 

 
- rezervaci doporučeného nebo hostem vybraného objektu 

- hostesky 
- doprava limuzíny, mikrobusy, autobusy 

- bezpečnostní služba, ostraha parkoviště apod.  
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Platební podmínky 
 

Platba se provádí složením zálohy v rozsahu 60% z objednaného rozsahu služeb  

 14 dní před konáním objednané akce, na zálohu je vystavena zálohová faktura. 

*** 

Zálohu je možno hradit: 

 - složením stanovené částky v hotovosti na adrese společnosti Auviex, s.r.o. 

- bezhotovostním převodem  na náš bankovní účet 

*** 

Při ukončení akce je vystaven celkový účet – faktura, která 

bude uhrazena  v hotovosti , platební kartou, nebo bezhotovostním převodem. 

*** 

Storno podmínky 

Při zrušení již objednané akce jsou dohodnuty následující poplatky: 

7 dní před smluveným datem 30% z celkové částky 

3 dny před smluveným datem 50% z celkové částky 

1 den před smluveným datem 80% z celkové částky 


