


za prejavený záujem. Pozrite si aktuálnu ponuku, ktorú sme si pripravili špeciálne 
pre Vás. Sme rodinná cateringová spoločnosť na Orave. Robíme to, čo nás naozaj 
baví, pôsobime už od roku 2016. Našu prácu sa snažíme robiť tak, aby ste sa s nami 
cítili dobre a čo je najdôležitejšie, aby Vám chutilo.

Dakujeme

Tím Dobre Chutne



Prípitok
Polievka
Hlavný chod
Švédske stoly aj s kapustnicou
Kompletný personál
Obsluha až do konca svadby
Káva a voda s citrónom 

K cene sa dodatočne pripočítava dovoz a manipulačný 
poplatok, individuálne podľa miesta konania svadby.

V prípade, že si doobjednáte aj doplnkové služby alebo extra 
švédske stoly, cena sa navyšuje. 

V prípade, že plánujete mať na svadbe menej ako 100 osôb, 
cena na osobu môže byť vyššia, viac na osobnom stretnutí.

€ / OSOBAOD



Pochutiny na odobierku 

Švédske stoly na odobierku 

Rebrík s domácimi sladkými 
a slanými pochutinami (od 400€)

Domáce pochúťky na švédske stoly

Švédske stoly pre neskorších hostí

Pečené prasiatko

Pečené bavorské kolená v celku

Grilovanie priamo na svadbe 

Čokoládová fontána s ovocím (od 150€)

Espresso kávovar 

Naše šuliprdky (od 20€/kg) 

Doplnkové služby sú za uvedený príplatok 
alebo sa naceňujú individuálne podľa požiadaviek 
na osobnom stretnutí.

Doplnkove
sluzby



Vyberte si predjedlo z našej ponuky (nie je povinné)

Vyberte si hlavný svadobný chod z našej ponuky
alebo si vyskladajte podľa seba

Vyberte si jednu z troch ponúk švédskych stolov
alebo si vyskladajte podľa seba

Vyberte si niektorú z našich doplnkových služieb 
(nie je povinné)

Vieme pripraviť aj bezlepkové & bezlaktózové 
& vegánske & vegetariánske verzie jedál

Počet osôb s intoleranciou alebo vegan/vege verziou je 
potrebné nahlásiť na osobnom stretnutí pred svadbou.

Vyskladajte 
si ponuku



Svadobne
menu

Na zostavení svadobného menu sme si dali veľmi záležať.
Vychádzali sme tiež zo skúsenosti a praxe zo svadieb,
ktoré sme už za roky absolvovali. Snažili sme sa pripraviť
menu, ktoré Vám a vašim hosťom ulahodí.

       Peter & Monika & Dušan



Nech
sa paci
Pozrite si pozorne celú našu ponuku
a nakombinujte si menu, ktoré Vám vyhovuje.

Pre záväznú rezerváciu termínu 
Vás prosíme vyplniť formulár na webe.
 

Rezervácia termínu
ONLINE

www.dobrechutne.sk/nasasvadba

Všetky podrobnosti dohodneme už neskôr 
na osobnom stretnutí.



1.  Domáca pečeňová paštéta na domácom chlebíku s cibuľovým čatní a brusnicami       
     +4€/osoba

2.  Kurací šalát s domácou majonézou, broskyňová redukcia, pečivo
     +4€/osoba

3.  Carpaccio z červenej repy s bryndzou, kozím syrom, vlašské orechy, tortilla chips
     +4€/osoba

4.  Focaccia s rozmarínom, schwarzwaldskou šunkou a domácou majonézou
     +4€/osoba

5.  Škvarková pomazánka s cibuľkou, pažítkou a bagetkou
     +4€/osoba

6.   Údený losos na kváskovom toaste, creme fraiche, sezamové semiačka
     +5€/osoba

1.  Hovädzo-slepačí vývar s mäsom, rezancami a zeleninou

2.  Paradajková polievka (vegan)

Predjedlá sú za príplatok ako je uvedené, 
nie sú zahrnuté v základnej sume.

Predjedla

Polievky



Predjedla

1.  
Domáca pečeňová paštéta

na domácom chlebíku
s cibuľovým čatní

a brusnicami

2. 
Kurací šalát s domácou
majonézou, broskyňová 

redukcia, pečivo

3. 
Carpaccio z červenej repy
s bryndzou, kozím syrom, 

vlašské orechy, tortilla chips



Predjedla

4. 
Focaccia s rozmarínom, 

schwarzwaldskou šunkou
a domácou majonézou

5. 
Škvarková pomazánka

s cibuľkou, pažítkou
a bagetkou

6. 
Údený losos

na kváskovom toaste,
creme fraiche, 

sezamové semiačka



1.  Kuracie prsia so Schwarzwaldskou šunkou a šalviou na zemiakovom pyré 
     s prírodnou omáčkou (brokolica, cukrový hrášok, nakladaná reďkovka)

2.  1/2 kuracie prsia, 1/2 bravčová panenka s jasmínovou ryžou, pečenými zemiakmi
     a prírodnou omáčkou, trhaný šalát s medovo-horčicovým prelivom

3.  1 ⁄ 2 hovädzia rolka, 1/2 kuracie prsia so štuchanými zemiakmi, 
     jemne horčicová omáčka & mix šalát

4.  Bravčová panenka na štuchaných zemiakoch so slaninkou 
     a pórom preliata višňovou omáčkou, trhaný šalát s medovou zálievkou

5.  Bravčová panenka s vínovou omáčkou na karameli 
     a zemiakovo-slaninovým koláčikom, rukolový šalát s redkvičkou (karamelová ozdoba)

6.  Bravčová panenka so zelerovým pyré, slaninová omáčka, 
     rukolový šalát so cherry paradajkami

7.  1 ⁄ 2 bravčová panenka 1 ⁄ 2 kurací steak plnený slivkou s mrkvovým pyré, 
     smotanová omáčka, trhaný šalát s medovo-horčicovým prelivom

V ponuke máme 10 hlavných chodov + vegetariánske a vegánske 
chody. Fotky sú ilustračné. Pokračovanie na ďalšej strane.

Hlavne chody



8.   Rolka z vykostených kuracích stehien (šunka,syr) so zemiakovým pyré, 
      kuriatková omáčka, marinovaná mrkva

9.  Bravčová panenka s mrkvovým pyré, pečeným zemiakom a slaninovou omáčkou
     (cukrový hrášok, brokolica, nakladaná reďkovka, slaninový chips)

10. 1/2 bravčová roláda plnená slaninou a klobásou, 1/2 plnený kurací steak 
     so zemiakovou štrúdľou, slaninová omáčka, fazuľové lúsky 
     s baby karotkou na masle & cibuľové krúžky

11. Grilovaný losos so zemiakmi na masle, zelenými fazuľkami, citrónom a citrónovým dipom 

12. Marínované tofu na grilovanej zelenine,  mungo klíčky 

Vegetariánsky a vegánsky chod je možné pripraviť 
aj inak podľa dohody.

Hlavne chody

Vege & Vegan



1.  
Kuracie prsia so schwarzwaldskou šunkou a šalviou

na zemiakovom pyré s prírodnou omáčkou
(brokolica, cukrový hrášok, nakladaná reďkovka)

2.  
1/2 kuracie prsia, 1/2 bravčová panenka s jasmínovou ryžou, 

pečenými zemiakmi a prírodnou omáčkou, trhaný šalát
s medovo-horčicovým prelivom

Hlavne chody



3. 
1 ⁄ 2 hovädzia rolka, 1/2 kuracie prsia

so štuchanými zemiakmi, 
     jemne horčicová omáčka & mix šalát

4.  
Bravčová panenka na štuchaných zemiakoch 

so slaninkou a pórom preliata višňovou omáčkou, 
trhaný šalát s medovou zálievkou 

Hlavne chody



5. 
Bravčová panenka s vínovou omáčkou na karameli 
a zemiakovo-slaninovým koláčikom, rukolový šalát 

s redkvičkou (karamelová ozdoba)

6.  
Bravčová panenka so zelerovým pyré, 

slaninová omáčka, rukolový šalát so cherry paradajkami

Hlavne chody



7.  
1 ⁄ 2 bravčová panenka, 1 ⁄ 2 kurací steak plnený slivkou 

s mrkvovým pyré, smotanová omáčka, trhaný šalát 
s medovo-horčicovým prelivom

8.   
Rolka z vykostených kuracích stehien (šunka, syr)

so zemiakovým pyré, kuriatková omáčka, 
marínovaná mrkva

Hlavne chody



9.   
Bravčová panenka s mrkvovým pyré,

pečeným zemiakom a slaninovou omáčkou
     (cukrový hrášok, brokolica, nakladaná reďkovka, slaninový chips)

10. 
1/2 bravčová roláda plnená slaninou a klobásou,
1/2 plnený kurací steak so zemiakovou štrúdľou, 

slaninová omáčka, fazuľové lúsky s baby karotkou
na masle & cibuľové krúžky

Hlavne chody



11. 
Grilovaný losos so zemiakmi na masle, 

zelenými fazuľkami a citrónovým dipom

12. 
Marínované tofu na grilovanej zelenine, 

mungo klíčky 

Hlavne chody Vege & Vegan



Vyberte si mäso
Kurací steak
Špikovaný kurací steak (sušenou slivkou, sušenou 
paradajkou, špenátom, feta syrom, slaninou)
Kuracie prsia so Schwarzwaldskou šunkou a šalviou
Kuracia rolka plnená šunkou a syrom
Vykostené kuracie stehno plnené šunkou a syrom
Grilovaná bravčová panenka
Bravčová rolka plnená slaninou a červenou kápiou
Hovädzia rolka plnená klobáskou

Vyberte si omáčku
Slaninová
Prírodná
Vínová
Višňová
Smotanová
Hubová
Kuriatková
Jemne horčicová

Nevybrali ste si z našich vybraných jedál? 
Vyskladajte si hlavný chod na mieru. Radi Vám poradíme.

Vyberte si prílohu
Mrkvové pyré
Zelerové pyré
Hráškové pyré
Paštrnákové pyré
Batáty pyré
Zemiaková štrúdľa so slaninkou
Štuchané zemiaky so slaninkou a pórom
Dusená ryža
Jasmínová ryža

Vyberte si šalát / oblohu
Trhaný šalát s medovo-horčicovou zálievkou
Marinovaná mrkva
Fazuľové lúsky s baby karotkou na masle
Rukolový šalát s reďkvičkou
Rukolový šalát so cherry paradajkami
Ružičkový kel, cukrový hrášok, nakladaná reďkovka

Hlavny chod na mieru



Svedske
stoly



1 2 3
Kuracie a bravčové rezne
Medovo-pikantné rebierka
Pečená krkovička
Kuracie stehienka
Údené koleno
Grilovaná zelenina
Americké zemiaky
Batáty hranolky
Vyprážané šampiňóny
Grilovaný hermelín
Kapustnica do kotlíka

Zemiakový
Zelerový
Pikantný
Zeleninový
Mrkvový
Kapustový

Vyberte si balík 1, 2 alebo 3, ktorý Vám vyhovuje.
Extra jedlá za príplatok sú na ďalšej strane. 
Švédske stoly na mieru sú takisto za príplatok.

Kuracie a bravčové rezne
Bravčové výpečky
Medovo-pikantné rebierka
Kuracie stehienka
Grilované kuracie vykostené stehná
Americké zemiaky
Varené zemiaky na masle
Dusená zelenina na masle
Vyprážaný karfiol
Grilovaný hermelín
Kapustnica do kotlíka

Zemiakový
Parížsky
Cestovinový
Zeleninový
Mrkvový
Coleslaw

Kuracie a bravčové rezne & kuracie stripsy
Kuracie medailónky na prírodno
Medovo-pikantné rebierka
Pečený bôčik s cesnakom
Konfitované bravčové karé plnené slivkou
Americké zemiaky
Zemiakové placky
Fazuľové lusky s baby karotkou na masle
Vyprážané šampiňóny
Strapačky s kapustou
Kapustnica do kotlíka

Zemiakový
Zelerový
Z krabích tyčiniek
Zeleninový
Mrkvový
Slonie žrádlo

Salaty Salaty Salaty

Teple jedla Teple jedla Teple jedla

Svedske
stoly

ZAHRNUTÉ V RÁMCI ZÁKLADNEJ CENY, BEZ PRÍPLATKU.



Domáce burgre
Grilovaný losos
Roast beef (pečené hovädzie)
Konfitované kačacie stehná
Červená kapusta, knedľa/lokša
/karlovarská knedľa
Divinové ragú
Hovädzí tatarák
Držky na paprike
Šúľance (podľa ponuky)

Pirohy (podľa ponuky)

po stoloch +1€ / osoba

V balíkoch 1,2,3 sa nachádza kapustnica v kotlíku 
a je súčasťou švédskych stolov počas večera. 
Bez roznášania po stoloch.

Kapustnica

Individuálna cenová kalkulácia na mieru.

Svedske
stoly



Na mieru Svedske
stoly

7 TEPLÝCH MÄSOVÝCH JEDÁL

Kuracie rezníky v sézame
Bravčové rezníky
Kuracie stripsy
Pečené medovo-pikantné 
bravčové rebierka
Pečená krkovička v pivovej marináde
Bravčové výpečky z krkovičky
Pečený bôčik s cesnakom
Pečené bravčové koleno
Údené bravčové koleno
Konfitované bravčové karé 
plnené slivkou
Pečené kuracie stehienka
Pečené kuracie stehienka teriyaki
Pečené pikantné kuracie krídelká
Grilované vykostené kuracie stehná
Grilované kuracie medailónky
Pečená kuracia roláda

Nevybrali ste si spomedzi základných 3 balíkov?
Vyskladajte si balík aký Vám vyhovuje. Cena balíka na mieru je ale 
vyššia o +3€/osoba. V prípade polnočného chodu cena podľa dohody.

4  TEPLÉ PRÍLOHY

Pečené zemiaky s rozmarínom
Varené zemiaky s na masle
Bataty hranolky
Grilovaná zelenina
Dusená zelenina na masle
Zemiakové krokety
Fazuľové lusky s baby karotkou
Zemiakové placky

2  BEZMÄSITÉ JEDLÁ 

Strapačky s kapustou
Grilovaný hermelín
Vyprážaný karfiol
Vyprážané šampiňóny

Kapustnica do kotlíka

8 ŠALÁTOV

Zemiakový
Zelerový
Pikantný
Zeleninový
Mrkvový
Kapustový
Cestovinový
Šalát z krabích tyčiniek

1 POLNOČNÝ CHOD

Kapustnica po stoloch  +1€/OSOBA  
Segedínsky guláš /cena podľa dohody/

Pečená krkovička  
s kapustou a knedľou /cena podľa dohody/

Vyberte si jedlá podľa uvedených počtov.
/ OSOBA+1€3

Coleslaw
Slonie žrádlo 
Kurací šalát
Paradajkový



Alebo nasnímajte QR kód

Na tejto stránke nájdete formulár, 
celú brožúru v pdf formáte 
aj odpovede na najčastejšie otázky.

Rezervujte si termín
online na stránke

www.dobrechutne.sk/nasasvadba

Pre záväznú rezerváciu termínu 
Vás prosíme vyplniť online formulár.

Všetky podrobnosti dohodneme už neskôr 
na osobnom stretnutí.

Rezervacia



Kontakt

Catering & Objednávky
0915 826 183

Bistro Dobre Chutne
0948 364 509 

dobrechutne@gmail.com

Instagram @dobrechutne
Facebook Catering Dobre Chutne

www.dobrechutne.sk

Kde sa môžeme stretnúť?

Bistro & Kuchyňa
Čimhová 206, 027 12

Kancelária
Lookasy studio
Malý rad 537/17, Trstená, 028 01

Ohľadom stretnutia nás vopred kontaktujte.





Poznamky



na Vas
Zastavte sa u nás niekedy
na dobrý obed alebo večeru.

Pripravujeme tiež chutné eventy,
viac info nájdete na:

www.dobrechutne.sk/eventy


