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Prosecco Tallero Treviso DOC, 075l 300,- Kč 

Klasické prosecco v tom nejlepším slova smyslu. Bílé suché šumivé víno 

vypěstované v oblasti Treviso. Zlatavá barva s jasně slámovými odlesky. Ve 

vůni silná ovocitost, akácie a květinové tóny. 

Bohemia Sekt Demi Sec, 0,75l 300,- Kč 

Nejprodávanější sekt v tuzemsku, se kterým se setkal asi každý. Příjemná 

svěží barva s dlouhotrvajícím perlením, svěží, středně plná květnatá vůně, 

harmonická jemně polosuchá chuť.  

Bohemia Sekt Brut, 0,75l 300,- Kč 

Světle žlutá barva s bohatým perlením, jemná a svěží vůně, osvěžující, 

harmonická chuť s příjemně vystupujícími kyselinkami a jemné perlení  

Veltlínské zelené, 0,2l    80,- Kč 

Víno v barvě světle žluté, vůně od jemně muškátové až po medově lipovou. 

Chuť svěží, extraktivní, jemně nahořklá, kořenitá a plná.  

Frankovka, 0,2l    80,- Kč 

Barva českého granátu, bohaté aroma připomíná švestky, papriku a koření. 

Chuť středně plná, jemně kořenitá, ovocného charakteru s elegantní dochutí.  

Aperol Spritz, 0,3l 140,- Kč 

Oblíbený letní nápoj, který nesmí chybět na žádné pořádné dámské rozlučce. 

Aperol + prosecco + soda + led + pomeranč 

Gin & Tonic, 0,3l 140,- Kč 

Skvělá párty klasika. Beefeater gin + tonic + led + limeta. V klasické verzi nebo 

ve verzi “růžové” s Beefeater Pink Strawberry 

Cuba Libre, 0,3l 140,- Kč 

Svobodná Kuba, absolutní letní párty klasika. Captain Morgan + Coca Cola 

nebo Coca Cola light + led + limeta 

Svijanský Máz 11° čepovaný, 0,5l    54,- Kč 

Nepasterovaný, čtyřikrát chmelený tradiční světlý ležák  

Něco ostřejšího… Prostě panák… 0,04l    95,- Kč 

Beefeater, Beefeater Pink Strawberry, Captain Morgan, Jägermeister… 

Nealko nápoje 0,3l, plech     45,- Kč 

Coca Cola, Coca Cola light, Fanta, Sprite 

Teplé nápoje     45,- Kč 

Káva (Nespresso), Espresso a lungo, prémiový čaj Ahmad Tea dle výběru 

Vlastní nápoje nebo jídlo  400,- Kč 

Jednorázový paušální poplatek za vlastní občerstvení na palubě párty lodě 

Nápojový lístek 

Doporučujeme: 

300,- Kč 
Prosecco Tallero Treviso DOC    

                                     Klasické prosecco z oblasti Treviso s 
nezaměnitelnou jiskrou a jasnými 
sametovými ovocnými podtóny 

 

Čepované pivo Svijany 

54,- Kč 
Svijanský Máz 11°    

 Nepasterovaný, čtyřikrát chmelený světlý 
ležák vyrobený tradičním postupem 

 
 
 

 
 

www.partylodvalerie.cz 
 



 

 

 

Chlebíčkový box L 600,- Kč 

Obložený chlebíček, banální a umělecká záležitost současně. Pořádná klasická nálož dobrot, jak jí všichni známe, 5ks šunkových 

chlebíčků, 5ks chlebíčků se žervé a sušenými rajčaty.  

Chlebíčkový box XXL                                                                                                       1 200,- Kč 

Chlebíček, český fenomén, který slaví 100 let 😊 Dvacet pořádných chlebíčků v dřevěném boxu, 5ks šunkových chlebíčků, 5ks se 

žervé a sušenými rajčaty, 5 ks s kozím sýrem a červenou řepou a 5ks chlebíčků s uherským salámem.  

Turbo šunkáč XXL box (2kg)                                                                        1 500,- Kč 

Bedna nacpaná prémiovými uzeninami; dušená lanýžová šunka, šunka Alta qualitá, mortadella s pistáciemi, parmská šunka, archivní 

pancetta, salámy Padano + Ventricina. Celek dotuní zelené a hnědé olivy, vlašské ořechy, meloun, microgreens a ciabatta (pečivo) 

Sýrák box jak se patří (2 kg)                                                                        1 600,- Kč 

Tenhle švihák vystřelí každého milovníka sýrů do nebes. Kravské, kozí i ovčí sýry v jedné bedně... Gorgonzola pikantní, mascarí, ovčí 

sýr Pecorino Dolce Sardo, kozí sýr Gouda, klasická dvouletá Gouda, Stelvio, Taleggio, sýrová pěna... K tomu olivy, ořechy, hroznové 

víno, polosušená rajčata, žlutý meloun, tapenády, fíková salsa s chilli, cibulová marmeláda, grissini, ciabatta (pečivo) 

Maxi šnycl pořez (3,5 kg)                                                                                              1 900,- Kč 

Tři a půl kila senzačních teplých kuřecích nebo vepřových bankentních miniřízečků. Křupavé pečivo, okurky, citrón... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Jídelní lístek   (jídlo je nutné objednávat předem) 

Chlebíčkový box 

600,- Kč / 1 200,- Kč 
Absolutní klasika všemožných oslav a 

párty. Poctivý nabušený český chlebíček, 
který miluje každý… 

 

Individuální přání 

Je to jen na vás ;-) 
Máte individuální cateringové přání? 

Žádný problém. Rádi vám vyjdeme vstříc 
a zajistíme v podstatě cokoliv… 

 

Maxi šnycl pořez 

1 900,- Kč 
Pro všechny zapřísáhlé masozřouty. 

Podáváme teplé v šafině, nevystydnou 
po celou dobu plavby 

 



 

 

 

 

Tapas box XXL (2,8 kg) 

Opravdový nabušenec, kterého milují na každé párty. Prémiové italské 

šunky, tyrolský špek, mortadella, Spianata, sýry Pecorino, Gouda, Caciotta 

s lanýži, olivy, hummus, ořechy, fíková salsa, cibulová marmeláda, řasy 

wakame, žlutý meloun, sušená rajčata, grilované papriky, řepný salát s 

koriandrem, výhonky microgreens, tyčinky grissini, křupavá ciabatta.  

Pražská šunka na kosti (10 kg) 

Ideální na čtyřhodinové a delší plavby při plné obsazenosti. V medové 

marinádě pečená vepřová kýta na kosti. Servírujeme s hořčicí, výběrem 

omáček, křenem, zelným salátkem, beraními rohy a českým chlebem 

Pečené selátko (15 kg) 

Vrcholná gramáž není pro každého 😊 Při dlouhých plavbách mimo Prahu 

je však selátko skvělou volbou. Pečené zauzené selátko, servírované s 

hořčicí, výběrem omáček, křenem, zelným salátkem, kyselými okurkami, 

nakládanými feferonkami a čerstvým českým chlebem 

Vlastní jídlo nebo nápoje 

Nemáme s tím žádný problém. Za jednorázový paušální poplatek 400,- Kč 

si na palubu můžete vzít libovolné občerstvení včetně alkoholu. Půjčíme 

vám skleničky, talířky, misky, příbory… 

 

 

 

PÁRTY POKRAČUJE  

2 300,- Kč 

6 950,- Kč 

7 950,- Kč 

400,- Kč 

 

Cateringová nabídka pro plavební sezónu 2023 

Párty loď Valerie Selene • www.partylodvalerie.cz 
 


