
www.holidayinn.cz

Banketová 
nabídka



PŮLDENNÍ KONFERENČNÍ BALÍČEK

Pronájem konferenční místnosti a uspořádání (max. 5 hodin)
Základní AV technika (projektor, plátno), 1 flipchart
Bloky a tužky na stolech
Voda v konferenční místnosti po celou dobu meetingu
Welcome coffee - Káva, mléko & výběr čajů
Neomezená konzumace nápojů po dobu 45 minut
Coffee break - káva, mléko & výběr čajů, 1 ks sladké/ 1ks slané občerstvení
Neomezená konzumace nápojů po dobu 45 minut
Oběd vč. 1 nealko nápoje
Servírované menu o 3 chodech do 25 osob / bufet dle šéfkuchaře od 25 osob

Cena: 1 590 Kč / osoba

Minimální počet pro konferenční balíček je 15 osob.

Konferenční balíčky
Welcome drinks Sendviče / BagetyKanapky Koktejlové partyObědy Nabídka menuBufety Nápojový lístekKávové přestávky

CELODENNÍ KONFERENČNÍ BALÍČEK

Pronájem konferenční místnosti a uspořádání 
Základní AV technika (projektor, plátno), 1 flipchart
Bloky a tužky na stolech
Voda v konferenční místnosti po celou dobu meetingu
Welcome coffee - Káva, mléko & výběr čajů
Neomezená konzumace nápojů po dobu 45 minut
Coffee break - káva, mléko & výběr čajů, 1 ks sladké/ 1ks slané občerstvení
Neomezená konzumace nápojů po dobu 45 minut
Oběd vč. 1 nealko nápoje
Servírované menu o 3 chodech do 25 osob / bufet dle šéfkuchaře od 25 osob
Coffee break - káva, mléko & výběr čajů, 1 ks sladké/ 1ks slané občerstvení
Neomezená konzumace nápojů po dobu 45 minut

Cena: 1 920 Kč / osoba

Minimální počet pro konferenční balíček je 15 osob.

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.



WELCOME DRINK

Šumivé víno / Prosecco 0,1 l
Cena: 125 Kč

Chateau Radyně Extra Brut 0,1 l
Cena: 145 Kč

DOPLŇKY

Marinované olivy s bylinkami v olivovém oleji 100 g
Cena: 100 Kč

Pražené mandle s mořskou solí 100 g
(Alergeny: 8)

Cena: 130 Kč

Welcome drink
Welcome drink Sendviče / BagetyKanapky Koktejlové partyObědy Nabídka menuBufety Nápojový lístekKávové přestávky

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.



KÁVOVÁ PŘESTÁVKA MIX
Neomezená konzumace nápojů po dobu 45 minut
Káva, mléko & výběr čajů
Karafa s filtrovanou vodou
2 pomerančové nebo jablečné džusy 0,2 l
2 ks čerstvě upečených domácích koláčů
2 ks mini sendvičů
Cena: 320 Kč / osoba

SLADKÁ KÁVOVÁ PŘESTÁVKA 
Neomezená konzumace nápojů po dobu 45 minut
Káva, mléko & výběr čajů
Karafa s filtrovanou vodou
2 pomerančové nebo jablečné džusy 0,2 l
2 ks čerstvě pečeného sladkého pečiva
Cena: 280 Kč / osoba

Kávové přestávky
Welcome drinks Sendviče / BagetyKanapky Koktejlové partyObědy Nabídka menuBufety Nápojový lístekKávové přestávky

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.

FITNESS KÁVOVÁ PŘESTÁVKA
Neomezená konzumace nápojů po dobu 45 minut
Káva, mléko & výběr čajů
Karafa s filtrovanou vodou (máta/ citron)
2 pomerančové nebo jablečné džusy 0,2 l
Domácí limonáda
Banánový perník s chia semínky (Alergeny: 1,3,5,7,8,13)

Čerstvé krájené ovoce
Vícezrnný chléb plněný šunkou a zeleninou (Alergeny: 1,3,5,6,7,13)

Bulka z tmavého pečiva s Cottage sýrem, okurkou a koprem (Alergeny: 1,3,5,6,7,13)

Cena: 380 Kč / osoba

SLANÁ KÁVOVÁ PŘESTÁVKA 
Neomezená konzumace nápojů po dobu 45 minut 
Káva, mléko & výběr čajů
Karafa s filtrovanou vodou 
2 pomerančové nebo jablečné džusy 0,2 l
2 ks mini sendvičů
Cena: 305 Kč / osoba



CELODENNÍ KONFERENČNÍ NÁPOJOVÝ BALÍČEK
Neomezená konzumace nápojů po dobu 8 hodin
Káva, mléko & výběr čajů
Karafa s filtrovanou vodou
2 pomerančové nebo jablečné džusy 0,2 l
Cena: 355 Kč / osoba

ZÁKLADNÍ KONFERENĆNÍ NÁPOJOVÝ BALÍČEK
Neomezená konzumace nápojů po dobu 45 minut
Káva, mléko & výběr čajů
Karafa s filtrovanou vodou
2 pomerančové nebo jablečné džusy 0,2 l
Cena: 190 Kč / osoba

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.

Kávové přestávky
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ITALSKÁ KÁVOVÁ PŘESTÁVKA
Neomezená konzumace nápojů po dobu 45 minut
Káva, mléko & výběr čajů
Karafa s filtrovanou vodou 
2 pomerančové nebo jablečné džusy 0,2 l
Tiramisu
Citronový koláč s medem a ricottou
(Alergeny: 1,3,5,6,7,13)

Pšeničný chléb s kuřecím masem a bazalkovým pestem
(Alergeny: 1,6,7,8,10,13)

Italská ciabatta s pikantním salámem Pepperoni a rukolou
(Alergeny: 1,3,5,6,7,8,13)  

Cena: 355 Kč / osoba

Kávové přestávky
Welcome drinks Sendviče / BagetyKanapky Koktejlové partyObědy Nabídka menuBufety Nápojový lístekKávové přestávky

ČESKÁ KÁVOVÁ PŘESTÁVKA
Neomezená konzumace nápojů po dobu 45 minut 
Káva, mléko & výběr čajů
Karafa s filtrovanou vodou 
2 pomerančové nebo jablečné džusy 0,2 l
Domácí buchty s tradičními náplněmi
(Alergeny: 1,3,5,7,8,13)

Chodský koláč
(Alergeny: 1,3,5,7,8,13)

Podmáslový chléb s pražskou šunkou a nakládanou okurkou
(Alergeny: 1,3,5,7,9,10,13)

Pletená houstička plněná hermelínem, smetanovým sýrem a salátovými listy
(Alergeny: 1,3,5,7,10,13) 

Cena: 370 Kč / osoba

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.



DOPLŇKY KE KÁVOVÝM PŘESTÁVKÁM
Pomerančový fresh 0,2 l 105 Kč
Nealko nápoje cena od 85 Kč

Medový jogurt s ořechy a müsli 75 Kč
(Alergeny: 7)

Domácí velké sušenky 30g                       50 Kč
(Alergeny: 1,3,5,6,7,8,13)

Krájené ovoce 150g 90 Kč
Sezónní čerstvé ovoce kus                    40 Kč 

Domácí limonáda 1l 190 Kč
Ovocné smoothie s banánem 0,15l 90 Kč

Jahody máčené v čokoládě 100g 130 Kč

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.

Kávové přestávky
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STUDENÁ ČÁST
(Alergeny: 1,3,5,6,7,8,10,11,13)

Výběr cereálií
Sladké pečivo a domácí koláče
Croissanty
Krájená čerstvá zelenina
Bílé a tmavé pečivo, chléb
Máslo a margarín
Smetanový sýr
Nutella
Marmelády
Med
Variace lokálních sýrů
Variace uzenin 
Krájené ovoce
Celé ovoce
Ovocný jogurt
Bílý jogurt

TEPLÁ ČÁST
(Alergeny 1,3,5,6,7,8,10,11,13)

Sázená vajíčka
Míchaná vajíčka
Vařená vejce
Pečená slanina
Párečky
Grilované klobásky
Kečup, hořčice
Zelenina nebo fazole v tomatové omáčce

NÁPOJE
Káva, čaj a káva bez kofeinu
2 druhy džusu a filtrovaná voda

Cena: 490 Kč / osoba

Snídaně Holiday Inn
Welcome drinks Sendviče / BagetyKanapky Koktejlové partyObědy Nabídka menuBufety Nápojový lístekKávové přestávky

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.



STUDENÉ KANAPKY
Serrano šunka s grissini a balsamicem
(Alergeny: 1,13)

Roastbeef s hořčicovým máslem 
(Alergeny: 1,7,9,10)

Cherry rajčátka s kuličkami mozzarelly
(Alergeny: 7,8,9)

Krůtí prsíčka s citronovou aioli
(Alergeny: 1,3,9,10,13)

Marinovaný čerstvý sýr s karamelizovanými
ořechy
(Alergeny: 1,5,6,7,8,7,13)

Pražská šunka, smetanový křen a okurka
(Alergeny: 1,6,7,10,13)

Hovězí tataráček s křupavým toastem
(Alergeny: 1,3,7,9,10,11,13)

Cena: 50 Kč / 1 ks

SLADKÉ KANAPKY
(Alergeny 1,3,5,6,7,8,11,13)

Brownies z hořké čokolády
Kokosová panna cotta
Ovocné tartaletky
Jahody v hořké a bílé čokoládě
Profiterolky s karamelem
Banánové toffee s espumou z bílé čokolády
Cena: 50 Kč / 1 ks

Kanapky
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TEPLÉ KANAPKY
Hovězí špízek se salsou chimichurri
(Alergeny: 7,9,10)

Kuřecí kroketky se šafránovou majonézou
(Alergeny: 1,3,5,7,8,9,10,13)

Grilovaný losos se smetanovým pórkem
(Alergeny: 3,4,7,9,10,11)

Jehněčí kebab s jogurtovou omáčkou
(Alergeny: 7,9,10)

Mini quiche Lorraine s cherry rajčátky
(Alergeny: 1,3,7,9,10,13)

Kozí sýr v křupavém těstě s paprikovým coulis
(Alergeny: 1,3,7,8,13)

Empanada s hovězím masem a sýrem
(Alergeny: 3,5,6,7,9,10)

Cena: 60 Kč / 1 ks

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.



SENDVIČE
Marinovaný losos s créme fraiche a medovým dresinkem
(Alergeny: 3,4,7,9,10,13)

Sušená šunka, rajčata a rukolový salát
Club sendvič s kuřetem, slaninou a sázeným vejcem
(Alergeny: 1,3,5,6,7,10,13)

Krůtí uzená prsíčka, brusinky, salátová okurka
Cena: 115 Kč / 1 ks

BAGETY PLNĚNÉ
BLT (rajčata, křupavá slanina a salátové listy)
(Alergeny: 1,3,7,8,10,13)

Tuňákový salát, avokádo a římské listy
(Alergeny: 1,3,4,6,7,10,13)

Pikantní hovězí pastrami s ledovým salátem a dijonskou hořčicí
(Alergeny: 1,3,6,7,9,10,13)

Pražská šunka, nakládané okurky, smetanový křen
(Alergeny: 1,3,5,7,9,10,13) 

Cena: 145 Kč / 1 ks

PANINI / TORTILLA
Plátky mozzarelly a rajčat s rukolovým pestem
(Alergeny: 1,3,6,7,8,10,13)

Pečený hovězí roastbeef, sýr, polníček a remuláda
(Alergeny: 1,3,5,6,7,8,9,10,13)

Tortilla s kuřecími stehýnky a smetanou s kajenským kořením
(Alergeny: 1,3,7,9,10)

Tortilla s sušenou šunkou a sýrem Pecorino
(Alergeny: 1,3,7,8,9,10,13)

Cena: 170 Kč / 1ks

Bagety / sendviče
Welcome drinks Sendviče / BagetyKanapky Koktejlové partyObědy Nabídka menuBufety Nápojový lístekKávové přestávky

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.



EXPRES OBĚD PRAHA 
(Alergeny: 1,3,5,6,7,8,9,10,13)

Křupavý salát s bramborovým dresinkem a slaninou
Bageta s pražskou šunkou a smetanovým křenem, zelný salát 
Jablečný závin 
Cena: 420 Kč/ osoba

EXPRES OBĚD NICOISE
(Alergeny: 1,3,4,5,6,7,8,9,10,13)

Salát Niçoise s tuňákem a olivami
Club sendvič s kuřetem, slaninou a sázeným vejcem
Ovocná crostata
Cena: 490 Kč/ osoba

EXPRES OBĚD MILANO
(Alergeny: 1,3,5,6,7,8,9,10,13)

Rukolový salát se sušenými rajčaty a balsamikem
Panini s mozzarellou rajčaty a bazalkou 
Tiramisu
Cena: 490 Kč/ osoba

Obědové balíčky (8-20 osob)

Welcome drinks Sendviče / BagetyKanapky Koktejlové partyObědy Nabídka menuBufety Nápojový lístekKávové přestávky

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.



LEHKÝ OBĚDOVÝ BUFET 
SENDVIČE
(Alergeny: 1,3,5,7,8,10,13)

Club sendvič s kuřetem, slaninou a sázeným vejcem
Šunková bageta se sýrem a ledovým salátem
Ciabatta s grilovanou zeleninou a olivovým olejem

POLÉVKA
(Alergeny: 1,3,7,9,13)

Bramborová krémová s pórkem krutony

SALÁTY
(Alergeny 1,3,7,9,10,11,13)

Krájená zelenina - rajčata, papriky, okurky
Červené zelí, karotka, listové saláty
Salátové doplňky s výběrem domácích dresinků
Bramborový salát s jarní cibulkou
Čočkový salát s citronovým olivovým olejem a zeleninou

TĚSTOVINY
Penne Amatriciana s parmezánem Připravujeme od 20 do 120 osob

DEZERTY
(Alergeny: 1,3,5,6,7,8,13)

Mini větrníčky
Čokoládové brownies
Domácí jablečný koláč 
Jogurtový krém s ovocem 

Cena: 570 Kč / osoba

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.

Lehký obědový bufet
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Holidayinn COCKTAIL 
(Alergeny:1,3,4,5,7,8,9,10,11,13)

Medová hruška s ořechy a gorgonzolou
Kachní rillettes s cibulovou marmeládou 
Roastbeef na toastu s omáčkou gribiche
Uzený losos jablečná salsa s koprem  
Brambory raté plněné konfitem z hovězí oháňky
Bramborový  závin se špenátem a zauzenou šunkou
Kuřecí satay s arašídovou omáčkou
Mascarpone rolka s jahodovým želé
Vanilkové košíčky s čerstvým ovocem
Mousse z hořké čokolády
Kokosová panna cotta

Cena: 615 Kč / osoba

Připravujeme od 20 osob

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.

Koktejlová party
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PŮLNOČNÍ OBČERSTVENÍ
(Alergeny: 1,3,9,10,12,13)

Mini vepřové a kuřecí řízečky
Cibulová polévka podávaná se sýrovými krutony
Výběr místních nářezů a sýrů, nakládaná zelenina a pečivo

Cena: 430 Kč / osoba

PŮLNOČNÍ STAROPRAŽSKÉ OBČERSTVENÍ
(Alergeny: 1,7,8,9,10,13)

Pražská šunka na kosti podávaná s křenem a hořčicí
Tradiční gulášová polévka podávaná s domácím chlebem
Výběr místních nářezů a sýrů

Cena: 490 Kč / osoba

Půlnoční občerstvení
Welcome drinks Sendviče / BagetyKanapky Koktejlové partyObědy Nabídka menuBufety Nápojový lístekKávové přestávky

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.



BUFET DLE ŠÉFKUCHAŘE
Výběr salátů a doplňků
Výběr ze dvou studených předkrmů
Polévka dne

Rybí pokrm
Výběr ze dvou masových pokrmů
Těstovinový nebo vegetariánský pokrm
Výběr ze dvou teplých příloh a zeleniny

Výběr chleba, pečiva a máslo

Výběr dezertů a čerstvě krájeného ovoce

Cena: 690 Kč / osoba

Bufety 
Welcome drinks Sendviče / BagetyKanapky Koktejlové partyObědy Nabídka menuBufety Nápojový lístekKávové přestávky

Připravujeme od 20 osob

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.



ČESKÝ BUFET
(Alergeny: 1,3,4,7,8,9,10,13)

Pražská šunka s křenem
Kachní paštika s brusinkami
Uzený pstruh s karotkovým salátem
Zelný salát s čerstvým koprem
Bramborový salát
Čerstvě krájená salátová zelenina s dresinky 
a doplňky

Bramborová polévka s hříbky

Dokřupava pečená kachna s vinným červeným zelím
Filet z candáta s bylinkovou krustou
Tradiční hovězí guláš se smaženou cibulkou

Šťouchané brambory se slaninou a pórkem
Výběr tradičních knedlíků
Výběr sezónní zeleniny na másle

Ovocné knedlíky s tvarohem a máslem
Větrníky s karamelovou šlehačkou
Jablečný závin s vanilkovou omáčkou

Cena: 925 Kč/ osoba

Připravujeme od 20 osob

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.

Bufety
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MEZINÁRODNÍ BUFET
(Alergeny: 1,3,4,5,7,8,9,10,11,13)

Marinovaný losos s hořčicovou omáčkou a koprem 
Cherry rajčátka s mozzarellou a bazalkovým olejem
Domácí selská terina s nakládanou zeleninou

Listové saláty s výběrem dresinků
Salát z artyčoků s hořčičným vinaigrettem
Marinovaná zelenina s česnekovým olejem
Salát Nicoise s tuňákem a olivami
Krevetový salát s avokádem

Francouzská cibulová polévka se sýrovými krutony 

Kachní prsíčka na pomerančích
Grilovaný losos s pórkem, brambory s petrželkou
Vepřová panenka s omáčkou s dijonské hořčice
Bramborová kaše s jarní cibulkou
Grilovaná zelenina s česnekovým olejem 

CARVING STATION
Roastbeef s omáčkou béarnaise

Crème brûlée
Ovocné carpaccio s limetovým dresinkem 
Čokoládová pěna s višněmi
Jahodový pohár s amarettovými piškoty
Cheesecake s jahodovou omáčkou

Cena: 1185 Kč / osoba

Bufety
Welcome drinks Sendviče / BagetyKanapky Koktejlové partyObědy Nabídka menuBufety Nápojový lístekKávové přestávky

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace žádejte u obsluhy.

Připravujeme od 20 osob

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.



Carving
Pečené hovězí na rozmarýnu a mořské soli, omáčka ze zeleného pepře 195 Kč / osoba
(Alergeny: 7,9,10)

Marinovaný vepřový hřbet nebo supreme z krocana se zahradní a hořčičnou omáčkou                140 Kč / osoba
(Alergeny: 7,9,10)

Live kitchen
Vegetariánské či masové těstoviny jako součást bufetu 100 Kč / osoba
(Alergeny 1,3,7,9)

Jihoamerické fajitas s pikantní salsou, guacamole, zakysanou smetanou, jalapeños 135 Kč / osoba
(Alergeny  1,3,5,7,8,9,13)

Rizoto z bílé rýže v tradičních zeleninových variacích , špenát ,chřest , hříbky 115 Kč / osoba
(Alergeny: 7,9,10)

Dezerty
Domácí zmrzlina nebo čokoládová pěna připravovaná v dusíku 130 Kč / osoba
(Alergeny: 7,12)

Fontána hořké čokolády s čerstvě krájeným ovocem a doplňky 195 Kč / osoba

Individuální požadavky rádi naceníme.

Doplňky k bufetové nabídce
Welcome drinks Sendviče / BagetyKanapky Koktejlové partyObědy Nabídka menuBufety Nápojový lístekKávové přestávky

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.



Výběr předkrmů
(Alergeny: 1,3,5,7,8,13)

Výběr kvalitních uzenin s tradičními doplňky
Osvěžující španělské „gaspacho“ s loupanými tomaty
Rukola s parmezánem a balsamikovou redukcí
Výběr oliv, grilované zeleniny a marinovaných sýrů
Bůvolí mozzarela „buratta“ s keříkovými rajčaty a bazalkovým pestem

Salátový bar
(Alergeny: 3,7,9,10)

Sezónní variace salátů a dresinků
Výběr čerstvé krájené zeleniny

Zahradní gril
(Alergeny: 1,3,7,8,9,10,13)

Italské klobásky „salsiccia“
Krůtí prsíčka v kajenském koření
Vepřová panenka v hrubozrnné dijonské hořčici 
Kuřecí stehýnka marinované v jogurtu s citronem 
Kukuřičný klas s hrubozrnnou solí
Pečené brambory s pažitkovým tvarohem 

Omáčky: barbecue, česneková, koktejlová a bylinková remuláda

Výběr čerstvého pečiva, máslo
(Alergeny: 1,3,7)

Dezerty
(Alergeny: 1,3,5,7,8,13) 

Ovocné carpaccio s limetkovým dresinkem
Tvarohový koláč s kokosem
Ledově chlazená rebarborová polévka s čerstvou mátou
Svěží čokoládová pěna s chilli
Jablečný páj

Cena: 1 250 Kč / osoba

Zahradní grilování
Welcome drinks Sendviče / BagetyKanapky Koktejlové partyObědy Nabídka menuBufety Nápojový lístekKávové přestávky

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.



JEDNOTNÉ MENU dle vlastního výběru 
Předkrmy / polévky
Řecký salát se sýrem feta a olivami
(Alergeny: 7)

Antipasti se sušenou vepřovou šunkou
(Alergeny: 8)

Červená řepa se smetanovým sýrem a bylinkovým toastem
(Alergeny: 7)

Kuřecí consommé se zeleninou 

Hlavní chody
Marinované kuřecí prsíčko, omáčka cacciatore, tagliatelle
(Alergeny: 9)

Grilovaná vepřová panenka, bramborová kaše se zeleninou, tymiánová omáčka
(Alergeny: 7,10)

Pečená krůta na bylinkách, zeleninový kuskus, citronový jogurt
(Alergeny: 9)

Treska šedá s omáčkou beure blanc s pečenou zeleninou a bramborami
(Alergeny: 4,7,9)

Sestavte si vlastní menu
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1 předkrm + 1 hlavní chod + 1 dezert

Cena za 2 chody: 460 Kč
Cena za 3 chody: 530 Kč

Dezerty
Mascarpone dort
(Alergeny:  3,5,7,8) 

Vanilková panna cotta s ovocem
(Alergeny: 7)

Domácí tvarohový koláč
(Alergeny: 1,3,7)

Čokoládové brownie
(Alergeny: 7,8)

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.



FRANCOUZSKÁ VEČEŘE

Amuse bouche
Lososový tataráček  s malinovým dresinkem a polníčkovým salátkem
(Alergeny: 3,4,5,8,10)

Bisque ze sladkovodních ráčků s koňakem
(Alergeny: 1,2,4,7,9,10)

Steak z hovězí svíčkové, restovaný černý kořen a lanýžové gratinované brambory
(Alergeny: 3,7,9,10,13)

Čokoládový mousse s pečenými višněmi a pistáciovou zmrzlinou
(Alergeny: 1,3,5,6,7,8,11,13)

Káva 

Cena: 1290 Kč / osoba

Gala večeře
Welcome drinks Sendviče / BagetyKanapky Koktejlové partyObědy Nabídka menuBufety Nápojový lístekKávové přestávky

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.



NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
Pepsi 0,25 l 75 Kč
Pepsi MAX 0,25 l 75 Kč
Mirinda 0,25 l 75 Kč
7UP 0,25 l 75 Kč
Tonic 0,25 l 75 Kč
Džus – pomeranč, jablko, multivit 0,2 l 75 Kč
Mattoni 0,33 l 65 Kč
Purezza filtrovaná voda (neperlivá, perlivá) 0,7 l 75 Kč
Lipton Ice Tea 0,25 l 75 Kč

Nápojový lístek
Welcome drinks Sendviče / BagetyKanapky Koktejlové partyObědy Nabídka menuBufety Nápojový lístekKávové přestávky

PIVA
Lahvové pivo 0,33 l 85 Kč
Čepované pivo 0,3 l 85 Kč
Čepované pivo 0,5 l 95 Kč
Nealkoholické pivo 0,5 l 90 Kč

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.

BÍLÁ VÍNA
House wine 0,75 l 550 Kč

ČERVENÁ VÍNA
House wine 0,75 l 550 Kč

Korkovné – lahev vína 400 Kč
Korkovné – lahev destilátu 1 000 Kč

Na vyžádání vám rádi zašleme aktuální vinnou kartu.



NÁPOJOVÝ BALÍČEK 1
Výběr nealkoholických nápojů
Džus 0,2 l
Filtrovaná perlivá a neperlivá voda
Káva a čaj
Cena: 175 Kč / osoba / 2 nápoje

NÁPOJOVÝ BALÍČEK 2
Výběr nealkoholických nápojů
Džus 0,2 l
Filtrovaná perlivá a neperlivá voda
Káva a čaj
Cena: 225 Kč / osoba / 3 nápoje

NÁPOJOVÝ BALÍČEK 3
čepované pivo 0,3 l
bílé a červené rozlévané víno 0,15 l
Cena: 190 Kč / osoba / 2 nápoje

NÁPOJOVÝ BALÍČEK 4
čepované pivo 0,3 l
bílé a červené rozlévané víno 0,15 l
Cena: 285 Kč / osoba / 3 nápoje

Nápojové balíčky
Welcome drinks Sendviče / BagetyKanapky Koktejlové partyObědy Nabídka menuBufety Nápojový lístekKávové přestávky

Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.



OPEN BAR ZÁKLADNÍ – NEOMEZENÁ KONZUMACE
Čepované pivo
Bílé a červené rozlévané víno
Cena: 400 Kč / 1 hodina / osoba (300 Kč / každá další hodina / osoba)

FULL OPEN BAR – NEOMEZENÁ KONZUMACE
Čepované pivo
Bílé a červené rozlévané víno
Výběr z destilátů a likérů (Vodka, Rum, Whisky, Gin)
Cena: 900 Kč / 1 hodina / osoba (600 Kč / každá další hodina / osoba)

NEOMEZENÁ KONZUMACE NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
Výběr nealkoholických nápojů (Pepsi, Mirinda, 7UP, Tonic)
Džusy
Filtrovaná perlivá a neperlivá voda
Chipsy a oříšky
Cena: 280 Kč / 1 hodina / osoba (150 Kč / každá další hodina / osoba)

Open bary
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Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.



PIKNIKOVÝ KOŠ Holiday Inn
(Alergeny: 1,3,4,5,6,7,8,11,13)

Výběr sendvičů
(Pražská šunka, marinovaný losos, lokální uzený sýr a zelenina)
Marinovaný sýr s rozmarýnem 
Křupavé pečivo se sýrem 
Čerstvé ovoce
Domácí sušenky 
Čokoládové brownies
Bábovka nebo koláč se sezónním ovocem 

2x Minerální voda 0,33l
2x Pomerančový nebo jablečný džus

Cena: 1 250 Kč / koš pro 2 osoby

Piknikové koše
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Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.



Seznam alergenů
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Všechny uvedené ceny obsahují DPH a nezahrnují 10% servisní poplatek, který je účtován od 20 osob. Změna vyhrazena. Pokrmy obsahují alergeny. Konkrétní informace na vyžádání.
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