
předkrmy
Variace listových salátů se zeleninou julienne, variace míchaných salátů

Čerstvá krájená zelenina

Domácí dresinky

Domácí nakládané olivy s balkánským sýrem, grissini, dip ze sušených rajčat

Hořčice, křen, kečup, nakládaná zelenina

hlavní chody
Grilovaná uzená vepřová kýta nebo pečený uzený krocan špikovaný anglickou slaninou, brusinková omáčka

Hamburger z hovězího masa, domácí bulka

Vepřový bůček tažený 12 hodin

Kuřecí paličky, pikantní omáčka

Grilovaný nakládaný hermelín 

přílohy
Brambory pečené ve slupce, bylinkové máslo, tvaroh

Kukuřičné klasy

Grilovaná zelenina

Pečivo

dezerty
Lívance, zakysaná smetana, ovoce

Čokoládové mousse

Čerstvé krájené ovoce

NABÍDKA RAUTŮ – UKÁZKA VARIANTY BBQ I
Platnost od 2. 1. 2022

610 Kč
za osobu

Spa Resort Tree of Life | Lázeňská 531 | 507 81 Lázně Bělohrad | +420 493 767 100 | info@treeoflife.cz
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předkrmy
Tatarák z lososa

Rajčatové bruschetty

Variace listových salátů se zeleninou julienne, variace míchaných salátů

Čerstvá krájená zelenina

Domácí dresinky

Domácí nakládané olivy s balkánským sýrem, grissini, dip ze sušených rajčat

Hořčice, křen, kečup, nakládaná zelenina

hlavní chody
Grilované sele na pivu a medu

Hamburger z trhaného vepřového masa, domácí bulka

Bavorské klobásy

Marinované kuřecí stehenní steaky, vídeňská cibulka

Grilovaný sýr Halloumi

přílohy
Opékané brambory Grenaille, pažitkový tvaroh

Kukuřičné klasy

Grilovaná zelenina

Pečivo 

dezerty
Lehký tvarohový dortík s ovocem

Zkaramelizovaný ananas, citronové mascarpone

Čerstvé krájené ovoce

NABÍDKA RAUTŮ – UKÁZKA VARIANTY BBQ II
Platnost od 2. 1. 2022

680 Kč
za osobu



předkrmy
Roastbeef, wasabi majonéza

Losos Gravlax, ricotta, limeta, sezamový cracker

Variace listových salátů se zeleninou julienne, variace míchaných salátů

Čerstvá krájená zelenina

Domácí dresinky

Domácí nakládané olivy s balkánským sýrem, grissini, dip ze sušených rajčat

Hořčice, křen, kečup, nakládaná zelenina

hlavní chody
Grilované sele na pivu a medu

Hamburger z hovězího masa, domácí bulka

Grilovaná pikantní vepřová žebírka

Marinované kuřecí prsní steaky

Grilovaný sýr Halloumi

přílohy
Brambory pečené ve slupce, bylinkové máslo, tvaroh

Kukuřičné klasy

Grilovaná zelenina

Pečivo 

 dezerty
Mini Pavlova

Zkaramelizovaný ananas, citronové mascarpone

Čerstvé krájené ovoce

NABÍDKA RAUTŮ – UKÁZKA VARIANTY BBQ III
Platnost od 2. 1. 2022

720 Kč
za osobu

Spa Resort Tree of Life | Lázeňská 531 | 507 81 Lázně Bělohrad | +420 493 767 100 | info@treeoflife.cz



předkrmy
Kuřecí stripsy, domácí dipy

Podomácku zauzená kuřecí prsa, cibulové chutney

Salát z červené a černé čočky, limeta, listový salátek

Čerstvá krájená zelenina

Variace listových salátů se zeleninou julienne

Variace míchaných salátů

Domácí dresinky

Domácí nakládané olivy s balkánským sýrem, grissini, dip ze sušených rajčat

hlavní chody
Pečená Pražská šunka

Hovězí přední v nízkoteplotní úpravě, pepřová omáčka

Marinovaná kuřecí prsa pečená v anglické slanině

Špenátové lasagne

přílohy
Bramborové pyré

Rýže Basmati

Americké brambory

Grilovaná zelenina

Pečivo

 dezerty
Domácí věnečky, vanilkový krém, šlehačka

Čokoládová pěna

Čerstvé krájené ovoce

Výběr domácích čokoládových pralinek

NABÍDKA RAUTŮ – UKÁZKA VARIANTY CLUB I
Platnost od 2. 1. 2022

640 Kč
za osobu

Spa Resort Tree of Life | Lázeňská 531 | 507 81 Lázně Bělohrad | +420 493 767 100 | info@treeoflife.cz



předkrmy
Kuřecí mini řízečky v panko strouhance

Baby mozzarella se sušenými rajčaty

Rajčatové bruschetty

Čerstvá krájená zelenina

Variace listových salátů se zeleninou julienne

Variace míchaných salátů

Domácí dresinky

Domácí nakládané olivy s balkánským sýrem, grissini, dip ze sušených rajčat

hlavní chody
Kuřecí Supreme sou-vide plněný parmazánovým máslem

Boeuf bourguignon

Burger z trhaného vepřového masa, domácí bulka

Žampionové gnocchi, parmazán 

přílohy
Bramborové pyré

Žemlové knedlíky 

Rýže Basmati

Hranolky

Grilovaná zelenina

Pečivo

 dezerty
Profiteroles

Krém z mascarpone, karamel, domácí sušenka

Čerstvé krájené ovoce

Výběr domácích čokoládových pralinek

NABÍDKA RAUTŮ – UKÁZKA VARIANTY CLUB II
Platnost od 2. 1. 2022

640 Kč
za osobu

Spa Resort Tree of Life | Lázeňská 531 | 507 81 Lázně Bělohrad | +420 493 767 100 | info@treeoflife.cz



předkrmy
Tatarák z lososa, kapary, sezamový cracker

Zauzená kachní prsa, švestkové chutney

Grilovaná chobotnice, fenykl

Mousse z kozího sýra, marinovaná řepa

Variace listových salátů se zeleninou julienne

Čerstvá krájená zelenina

Variace míchaných salátů

Domácí dresinky

Domácí nakládané olivy s balkánským sýrem, grissini, dip ze sušených rajčat

hlavní chody
Telecí kotleta v bylinkové strouhance, demi glace

Grilovaný filet z mořského vlka

Jehněčí roláda, špenát, bylinky

Kuřecí prso supreme, parmská šunka

Tagliatelle s pestem ze sušených rajčat 

přílohy
Bramborové pyré

Gratinované brambory 

Brambory Grenaille, pažitka, tvaroh

Grilovaná zelenina 

 dezerty
Francouzské sýry, ořechy, jablečné chutney

Crème brûlée

Makronky

Výběr domácích čokoládových pralinek

NABÍDKA RAUTŮ – UKÁZKA VARIANTY FLAVOURFUL
Platnost od 2. 1. 2022

810 Kč
za osobu

Spa Resort Tree of Life | Lázeňská 531 | 507 81 Lázně Bělohrad | +420 493 767 100 | info@treeoflife.cz



předkrmy
Maki sushi

Filírovaná pečená krůtí prsa v parmazánové krustě

Kuřecí stripsy, domácí dipy

Čerstvá krájená zelenina

Variace listových salátů se zeleninou julienne

Variace míchaných salátů

Domácí dresinky

Domácí nakládané olivy s balkánským sýrem, grissini, dip ze sušených rajčat

hlavní chody
Pečený anglický roastbeef, kaparový dip

Filet z lososa na čerstvých bylinkách

Kuřecí rolka plněná plísňovým sýrem sou–vide

Vepřové výpečky, špenát, zelí

Lilková parmigiana

přílohy
Brambory Grenaille, pažitka, tvaroh

Bramborové pyré

Bramborový knedlík

Grilovaná zelenina

Pečivo

dezerty
Lívance, zakysaná smetana, ovoce

Čokoládové brownies

Čerstvé krájené ovoce

Výběr domácích čokoládových pralinek

NABÍDKA RAUTŮ – UKÁZKA VARIANTY GURMET I
Platnost od 2. 1. 2022

730 Kč
za osobu

Spa Resort Tree of Life | Lázeňská 531 | 507 81 Lázně Bělohrad | +420 493 767 100 | info@treeoflife.cz



předkrmy
Roastbeef, wasabi majonéza

Blini s lososem, ricotta, kopr, kapary

Šunka od kosti s křenovou pěnou

Zeleninové spring rolls, pikantní omáčka

Variace listových salátů se zeleninou julienne

Čerstvá krájená zelenina

Variace míchaných salátů

Domácí dresinky

Domácí nakládané olivy s balkánským sýrem, grissini, dip ze sušených rajčat

hlavní chody
Vepřová panenka, česnekovo–pepřová marináda

Filet z lososa pečený na uzeném másle

Hovězí líčka na červeném víně, kořenová zelenina

Kuřecí kousky v parmezánovém těstíčku

Zeleninové bramboráčky

přílohy
Brambory pečené ve slupce, bylinkové máslo, tvaroh

Bramborové pyré

Grilovaná zelenina

Cous cous se zeleninou ratatouille

Pečivo

dezerty
Crème brûlée

Čokoládové brownies

Čerstvé krájené ovoce

Výběr domácích čokoládových pralinek

NABÍDKA RAUTŮ – UKÁZKA VARIANTY GURMET II
Platnost od 2. 1. 2022

730 Kč
za osobu

Spa Resort Tree of Life | Lázeňská 531 | 507 81 Lázně Bělohrad | +420 493 767 100 | info@treeoflife.cz


