


RAUTOVÉ 
MENU  

pro všechny prostory



KANAPKY  
(od 15 Kč do 39 Kč / kus) 

Kanapky s pikantní klobáskou
Kanapky s křenem a šunkou (15 kč)

Kanapky se sýrovou variací 
Kanapky s marinovaným lososem

Kanapky s krevetou a mangem (39 kč)

Další variace možné dle individuální poptávky

STUDENÁ KUCHYNĚ 
(od 80 Kč do 120 Kč / 100 gramů)

Kořeněná rajčata, máta, kozí sýr
Mozarellový salát s rajčaty a olivami  
Šunka od kosti, krájená před hostem 

Hovězí zauzený jazyk s vejmrdou

Terina v sezónních variacích  
Roastbeef s citronovou remuláda  

Játrová jehněčí paštika, ovocné želé, višně 
Kachní prsa s pomerančem/ zazvor. 
Panenka marinovaná s tymiánem 

Variace českých a moravských sýrů s rybízem
Králičí galantina, coulis  

Parmská šunka s melounem 

Rybí paštika (uzený pstruh), glazovaná citrónová cibulka 
Telecí pečeně se zeleným pepřem (carving) 

Hovězí tatarák s toastem 
Marinovaný losos s citrony a koprem 

Variace sýrů zahraniční provenience (Itálie, Francie)



SALÁTY 
(od 60 Kč do 80 Kč / 100 gramů)

Salát z pečeného květáku, pinie, gorgonzola 
Řecký salát s olivami a ovčím sýrem 

Vídeňský bramborový salát, dýňový olej 

Míchaný zeleninový salát s bylinkovým pestem 
Salát z pečených paprik 

Ceasar Salát s kuřecím masem

TEPLÁ KUCHYNĚ  
(od 90 Kč do 130 Kč / 100 gramů)

Špikovaná vepřová kýta s medem a moštem
Pikantní hovězí guláš s paprikou 

Pečené vepřové kolínko, nakládaná zelenina 
Hovězí žebra na černém pivě s medem 

Kuřecí medailonky 
Ratatouille s tymiánem  
Teplá máslová zelenina 

Pečené selečí s nádivkou a bylinkami
Pečená krůta, glazované kaštany, šalotka 

Trhané hovězí podplečí s rajčaty a bylinkami 
Řízky – telecí, vepřové, kuřecí 

Pečené romanovské jehněčí na česneku a majoránce 
Vepřová panenka s cibulkovou omáčkou 

*Naše cateringová nabídka může být doplněna / obměněna o produkty dle sezonní nabídky*



MENU  
Salonek v galerii Lucerna



Pro menší uzavřenou společnost máme v 1. patře Paláce Lucerna k dispozici útulný 

salonek o kapacitě 26 lidí, přilehlý ke Galerii Lucerna. Salonek je ideální pro slavnostní 

oběd, rodinnou večeři, business lunch, večírek s firemními partnery či degustaci vín 

a přátelské setkání. 

Atmosféru večeře doplní příjemná hudba dle vašich preferencí či květinová dekorace, 

kterou pro vás rádi zařídíme. Osobitou atmosféru salonku zpestřuje prosklený výhled 

pasáží Lucerna, určitým kulturním doplňkem může být i aktuální expozice v Galerii.

Salonek má ideální dopravní dostupnost v historickém centru Prahy a je zároveň 

vybaven moderním technickým zázemím s možností projekce. Pro více informací, 

prohlídku prostor či rezervace kontaktuje náš tým.

~

SALONEK 
V GALERII  LUCERNA







MENU I.
890 Kč / na osobu

Salát ze zelené čočky, slaninový prach, pošírované vejce

~
Karotkový krém

~
Filet z mořského vlka, marinovaná zelenina, kerblíková omáčka

~
Pomerančový tart



MENU II.
980 Kč / na osobu

Telecí tatarák, křen, marinovaná šalotka, žloutek křepelčího vejce

~
Chřestová polévka, creme fraiche

~
Hovězí Entrecote, marinovaná jarní cibulka

~
Tvarohové knedlíčky plněné jahodami, vanilka, šlehačka



MENU III.
1370 Kč / na osobu

Lososové Carpaccio, chřestová panna cotta

~
Terina z Foie Gras, rebarbora, perníkové crudite, pomogel

~
Ravioli plněné telecím masem, kořenová zelenina, lanýžový olej

~
Chřestová pěna, křupavé oplatky

~
Jehněčí hřbet, pyré z fialových brambor, hráškové lusky, karotka

~
Panna cotta z podmáslí s rozmarýnem



VEGETARIÁNSKÉ MENU
690 Kč / na osobu

Rukolový salát, mozzarella, pečené papriky s rozmarýnem a bazalkové pesto

~
Krokety z pečeného lilku a sladkých brambor,

omáčka z biojogurtu, rajčatové chipsy

~
Creme Brullé

(selekce Vanilka/ Káva/ Mango)



UŽITEČNÉ INFORMACE
• Kapacita: 26 lidí sezení, 40 stání

• Minimální konzumace: 15 000 Kč

• Přístup: 9–15h / 17–24h / 9–24h

• Květinová výzdoba možná po dohodě za příplatek

• Hudební zázemí 
 reproduktory, mixážní pult na zapojení elektronických

zařízení (iPhone, laptop.) k dispozici

• Pro večery s živou hudbou možnost využití galerijního piana

• Možnost filmové projekce – projektor, plátno (poplatek 5000 Kč)
• Prostor není bezbariérový

KONTAKT
+ 420 224 224 537
+ 420 739 423 086

alzbeta.winklerova@lucerna.cz




