DÉLICATESSE BISTRO ESPRIT
Na Pankráci 15/1684 , 140 21 Praha 4
Tel: +420 296 895 028, e-mail: takeaway@holidayinn.cz
www.holidayinn.cz

Velikonoční TAKE AWAY 2018
Easter TAKE AWAY 2018

Studená kuchyně / Cold dishes
Váha
Weight

Cena
Price

500 g

Velikonoční vaječná tlačenka (Alergeny: 3,10)
Easter egg white pudding

185,- Kč

500 g

Telecí kýta pečená v bylinkách s tuňákovou omáčkou,
olivami a kapary (Alergeny: 3,4,9)
Vitello tonnato with olives and capers

725,- Kč

250 g

Domácí bylinková remuláda (Alergeny: 3,10)
Homemade herb remoulade

65,- Kč

1000 g

Bramborový salát s bylinkami, jarní cibulkou
a zakysanou smetanou (Alergeny: 7,10)
Potato salad with herbs, spring onion and sour cream

260,- Kč

500 g

Marinovaný losos v bylinkách a citrusových plodech
Marinated salmon in herbs and citrus fruits (Alergeny: 4)

795,- Kč

500 g

Marinované domácí sýry podávané ve stylové sklenici
(hermelín, olomoucké syrečky, niva) (Alergeny: 7)
Marinated homemade cheeses served in a stylish glass
(brie, Limburger cheese, blue cheese)

325,- Kč

Množství
Celkem
Amount Total price

DÉLICATESSE BISTRO ESPRIT
Na Pankráci 15/1684 , 140 21 Praha 4
Tel: +420 296 895 028, e-mail: takeaway@holidayinn.cz
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Masa připravená k tepelné úpravě / Raw meat - ready to cook
Váha
Weight

Cena
Price

500 g

Norský losos, filet s kůží - marinovaný v olivovém
oleji s rozmarýnem - připravený k pečení (Alergeny: 4)
Norwegian salmon, fillet skin on - marinated in olive oil
with rosemary - ready to roast

495,- Kč

1 ks /
1 pc
(1000 g)

Nadívané farmářské kuře s velikonoční nádivkou,
syrové - připravené k pečení (Alergeny: 1,3,7)
Farm chicken with easter stuffing - ready to roast

325,- Kč

1 ks /
1 pc
(1000 g)

Jehněčí kýta marinovaná v jarních bylinkách, protknutá 990,- Kč
česnekem - připravená k pečení
New Zealand lamb leg marinated in olive oil and spring
herbs, stuffed with garlic - ready to roast

1000 g

Vídeňské řízky, plátky z mléčného telátka - připravené
k obalování
„Wiener schnitzel“ - ready to crumb

Množství
Celkem
Amount Total price

650,- Kč

Domácí hotové pokrmy a velikonoční speciality šéfkuchaře
Easter dishes and specialities of the Chef
Váha
Weight

Cena
Price

1000 ml

Kuřecí vývar s čerstvou zeleninou a játrovými knedlíčky 190,- Kč
(Alergeny: 1,3,9)
Chicken broth with fresh vegetables and liver dumplings

1000 ml

Polévka z jarního špenátu a bylinek (Alergeny: 7,9)
Spring spinach creamy soup with herbs

220,- Kč

1000 g

Velikonoční nádivka s uzeným masem a bylinkami
Easter stuffing with smoked meat and herbs (Alergeny: 1,3,7)

390,- Kč

1 porce /
portion
(325 g)

Pečené velikonoční jehněčí kolínko v silné tymiánové
šťávě (Alergeny: 1)
Roasted Easter shank of lamb in strong thyme sauce

465,- Kč

1000 g

Kuřecí roláda plněná špenátem, piniovými oříšky,
česnekem a parmskou šunkou
Chicken roulade stuffed with spinach, pine nuts,
garlic and parma ham

525,- Kč

Množství
Celkem
Amount Total price
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Delikatesy ve skle / Delicatessen in glass jar
Váha
Weight

Cena
Price

500 g

Uzené filety Matjesa s jablky a kysanou smetanou
(Alergeny: 4,7)
Smoked fillets of herring with apples and sour cream

325,- Kč

500 g

Králičí parfait s mandlemi ve skle (Alergeny: 7,8)
Rabbit parfait with almonds in glass

395,- Kč

500 g

Jarní vajíčková pomazánka s pažitkou (Alergeny: 3)
Egg spread with chives

145,- Kč

500 g

Sýrová pomazánka se šunkou a jarní cibulkou
Cheese spread with ham and spring onion (Alergeny: 1,7)

285,- Kč

Množství
Celkem
Amount Total price

Dezerty „mistra cukráře“ / Pastry chef´s desserts
Váha
Weight

Cena
Price

1 ks
(400 g)

Velikonoční beránek (Alergeny: 1,3,7)
Easter lamb

185,- Kč

1 ks
(600 g)

Velikonoční beránek potažený tmavou belgickou
čokoládou (Alergeny: 1,3,7)
Easter lamb coated with dark Belgian chocolate

265,- Kč

1 ks / pc
125 g

Máslový Jidáš s medem (Alergeny: 1,3,7)
„Jidáš“ - traditional butter cake with honey

25,- Kč

800 g

Velikonoční mazanec s mandlemi a rozinkami
Easter bun with almonds and raisins (Alergeny: 1,3,7,8)

275,- Kč

1000 g

Krém karamel s vaječným koňakem (Alergeny: 3,7)
Crème caramel with eggnog

250,- Kč

12 porcí /
portion

Mrkvový dort s mascarpone (Alergeny: 1,3,7)
Carrot cake with mascarpone

950,- Kč

Množství
Celkem
Amount Total price
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OBJEDNÁVKA / ORDER
JMÉNO A PŘÍJMENÍ / NAME
FIRMA / COMPANY
ADRESA / ADDRESS
TEL/FAX
E-MAIL
DATUM A ČAS VYZVEDNUTÍ OBJEDNÁVKY
REQUESTED PICK UP – DATE AND TIME
Veškerý objednaný sortiment budete mít připraven k vyzvednutí v Délicatesse Bistru Esprit v přenosných
hygienických obalech.
Upozornění: ke každé objednávce budou účtovány obaly dle množství (v ceně 40 Kč za 1 - 4 kusy nebo 60 Kč za
5 a více kusů). Vaši objednávku laskavě zašlete do 25. 3. 2018.
Možnost změny vyhrazena. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Pokrmy obsahují alergeny.
Na tuto speciální nabídku se nevztahují další slevy.
All ordered food will be prepared for collection in Délicatesse Bistro Esprit in portable hygienic wrappings
(price 40 CZK for 4 pieces and 60 CZK for 5 pieces and more).
Kindly send us your order before March 25th 2018.
Subject to change. All prices include VAT. Dishes contain allergens.
This special offer is not subject to any other discount.

Holiday Inn Prague Congress Centre
Na Pankráci 15/1684, Praha 4 - 14021
Tel: +420 296 895 028, Fax: +420 296 895 060

E-mail: takeaway@holidayinn.cz
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