Konferenční balíček 2020 – celodenní
Speciální nabídka platná pro období 1.9.2020 – 31.12.2020

Pronájem:
Konferenční místnost odpovídající velikosti s požadovaným uspořádáním
Konferenční set (poznámkový blok, tužka)

Stravování:
2x Coffee break „Standard“ (káva, čaj, minerální voda nebo džus,
variace snídaňového pečiva 2 ks/osoba)
Bufetový oběd „Merkur – Chef Choice“ včetně 1 nealko nápoje

Technické vybavení:
ozvučení místnosti včetně 1 bezdrátového mikrofonu
dataprojektor s plátnem
flipchart s papíry a fixy

Cena balíčku činí 1 190 CZK za osobu / den vč. platné DPH.

Výše uvedený konferenční balíček nelze uplatnit při využití sálů Meridian, Zenit a Nadir.
Pro tyto sály Vám připravíme konferenční balíček dle Vašich požadavků.
Konferenční balíčky poskytujeme při minimálním počtu 20 účastníků.
Vyhrazujeme si právo změny cen a výše DPH.
Způsob účtování konferenčního balíčku je dán odlišnými sazbami DPH jednotlivých, v něm zahrnutých služeb.
Ceny jsou platné pro období 1.9.-31.12.2020
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Konferenční balíček 2020 – půldenní
Speciální nabídka platná pro období 1.9.2020 – 31.12.2020

Pronájem:
Konferenční místnost odpovídající velikosti s požadovaným uspořádáním
Konferenční set (poznámkový blok, tužka)

Stravování:
Coffee break „Standard“ (káva, čaj, minerální voda nebo džus,
variace snídaňového pečiva 2 ks/osoba)
Bufetový oběd „Merkur – Chef Choice“ včetně 1 nealko nápoje

Technické vybavení:
ozvučení místnosti včetně 1 bezdrátového mikrofonu
dataprojektor s plátnem
flipchart s papíry a fixy

Cena balíčku činí 945 CZK za osobu / den vč. platné DPH.

Výše uvedený konferenční balíček nelze uplatnit při využití sálů Meridian, Zenit a Nadir.
Pro tyto sály Vám připravíme konferenční balíček dle Vašich požadavků.
Konferenční balíčky poskytujeme při minimálním počtu 20 účastníků.
Vyhrazujeme si právo změny cen a výše DPH.
Způsob účtování konferenčního balíčku je dán odlišnými sazbami DPH jednotlivých, v něm zahrnutých služeb.
Ceny jsou platné pro období 1.9.-31.12.2020
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Coffee break – Kávová přestávka 2020
Speciální nabídka platná pro období 1.9.2020 – 31.12.2020

Welcome

Káva nebo čaj, minerální voda nebo džus

90 CZK

Basic

Káva nebo čaj, minerální voda nebo džus, variace cukrářských výrobků
(1 ks/osoba)

95 CZK

Standard

Káva nebo čaj, minerální voda nebo džus, variace cukrářských výrobků
(2 ks/osoba)

130 CZK

Comfort

Káva, čaj, výběr z nealkoholických nápojů, variace cukrářských výrobků
(1 ks/osoba) a minisendvičů (1 ks/osoba)

165 CZK

Comfort Fresh

Káva, čaj, výběr z nealkoholických nápojů, variace cukrářských výrobků
(1 ks/osoba) a minisendvičů (1 ks/osoba), ovoce

185 CZK

Natural

Ovocné a bylinkové čaje, výběr z ovocných džusů, minerální voda,
nízkotučný jogurt, kukuřičné lupínky, müsli, sušené ovoce, čerstvý ovocný
salát nebo čerstvé ovoce

150 CZK

Italský *

Káva, čaj, výběr z nealkoholických nápojů, variace italských cukrářských
výrobků a minisendvičů, minisendvič tramezzini, pizza mini mix, dýňový
koláč s rozinkami, italský jablečný koláč, mrkvový dort (mix 2 ks/osoba)

165 CZK

Káva, čaj, výběr z nealkoholických nápojů, variace zapečených Panini,
Francouzský * variace plněných baget, variace Quiche, Croissanty a pečivo
z croissantového těsta

215 CZK

Český

Káva, čaj, výběr z nealkoholických nápojů, škvarkové placky, gulášová
polévka, teplé párečky s hořčicí a pečivem, variace chlebíčků (se šunkou,
salámem, sýrem, vejcem, apod.), variace českých koláčků a buchet

200 CZK

Letní
zmrzlinový

Káva, čaj, výběr z nealkoholických nápojů, výběr ze zmrzlin do kornoutku,
ovocný salát, šlehačka, čokoláda

200 CZK

Business

Káva, čaj, výběr z nealkoholických nápojů, džus, přesnídávková polévka,
variace čerstvého pečiva, variace zelených salátů a čerstvé krájené
zeleniny s doplňky, variace plněných baget (různé náplně včetně
vegetariánských), sezónní ovoce

270 CZK

Gold

Káva, čaj, výběr z nealkoholických nápojů, čerstvé ovocné šťávy, plněné
tramezzini (s uzeným lososem, šunkou), mini wrap (kuřecí, krevetový s
avokádovou salsou), variace minidezertů, krájené ovoce na ledu

310 CZK

Ceny jsou uvedeny za osobu, včetně 10% DPH. Vyhrazujeme si právo úpravy cen a výše DPH.
Ceny jsou platné pro období 1.9.-31.12.2020.
*Složení garantujeme do 500 osob. Při vyšším počtu si, po vzájemné konzultaci, vyhrazujeme právo na úpravu složení
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Ceník stravování 2020 – zkrácená nabídka
Speciální nabídka platná pro období 1.9.2020 – 31.12.2020
Pro rozšířenou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.

Bufet Merkur
385 CZK/osoba
(přesné složení je, na vyžádání, určeno 3 dny před akcí)

Dva druhy míchaných zeleninových salátů
Dva druhy studených předkrmů
Variace zeleninových a zelených salátů z čerstvé zeleniny s dresinky a doplňky
Výběr z domácího bílého i celozrnného pečiva, máslo
Polévka
Pět hlavních jídel s přílohou
Pět druhů dezertů

Bufet Země
450 CZK/osoba
Výběr z domácího bílého i celozrnného pečiva, máslo
Variace zeleninových, zelených a míchaných salátů z čerstvé zeleniny s výběrem dresinků, octů, olejů
a doplňků
Marinovaná mini mozzarella s bazalkovým pestem a cherry rajčaty
Candát nakládaný v růžovém pepři a limetovém oleji
Anglický obložený rostbíf, omáčka Cardinal
Zeleninové minestrone
Gulášová polévka
Cannelloni s cuketou, lilkem, tomatovou omáčkou a mozzarellou
Rolovaná Gorbuša s černým kořenem a karotkou, citronová omáčka, grilovaná zelenina
Thajské kuřecí červené kari s jasmínovou rýží
Pečená husa s jablky a cibulí, kedlubnové zelí, bramborové lokše
Šunka od kosti, bramborová kaše
Variace minidezertů z naší cukrárny
Krájené ovoce

Konferenční bufety a rauty servírujeme při minimálním počtu 20 osob.
Ceny jsou uvedeny za osobu, včetně 10% DPH. Vyhrazujeme si právo úpravy cen a výše DPH.
Ceny jsou platné pro období 1.9.-31.12.2020.
Ceny nezahrnují nápoje.
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Menu I.
345 CZK/osoba
Bufallo mozzarella s cherry rajčaty a bylinkovým pestem se salátem rukola
Kuřecí steak s medovým citronem, smetanou, sušenou šunkou a bylinkami, grilovaná zelenina
Dort Red Velvet

Galavečeře Gemini
620 CZK/osoba
Šunka od kosti s jablkovým křenem, pečenými cherry rajčátky, naloženou kyselou zeleninou a hořčicí
Tradiční bramborová polévka s houbami
Pravá hovězí svíčková se smetanovou omáčkou a nadýchaným houskovým knedlíkem
podávaná s brusinkovým chutney
Jablkový závin s ořechy a mátovo-vanilkovou zmrzlinou

Clarion Carving
345 CZK/osoba
Variace světlého, tmavého pečiva a chlebů, máslo
Olivy, oříšky, brambůrky
Variace českých sýrů
Salát Coleslaw, salát Waldorf
Čerstvě krájená pražská šunka od kosti s kyselou okurkou a křenem
Chipsy z tortilly s quacamole dipem
Humus, mutabal s pita chlebem
Čerstvě pečené lívance s teplými lesními plody, zakysanou smetanou, cukrem a skořicí

Konferenční bufety a rauty servírujeme při minimálním počtu 20 osob.
Ceny jsou uvedeny za osobu, včetně 10% DPH. Vyhrazujeme si právo úpravy cen a výše DPH.
Ceny jsou platné pro období 1.9.-31.12.2020.
Ceny nezahrnují nápoje.
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