
Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

KALENDÁŘ KÁVOVÝCH PŘESTÁVEK – TÝDENNÍ

295 Kč/osoba

Kávová přestávka vždy zahrnuje: 

Kávu – neomezené množství, kávu bez kofeinu, výběr z čajů, vodu, ovocný džus, čerstvé 

nebo kompotované ovoce dle sezonní nabídky. 

Kávové přestávky jsou součástí konferenčních balíčků.

PONDĚLÍ

Dopolední přestávka

Plněný slaný croissant pražskou šunkou od kosti a sýrem s hořčičným dresinkem (1,7,10,3)

Variace sladkých donutů (1,3,7)

Bílý jogurt s výběrem müsli, marmelád a sušeného ovoce (1,7,8)

Čerstvé krájené ovoce

Odpolední přestávka

Crostini s modrým sýrem, marinovanou hruškou a ořechy (1,7,8)

Panna cotta s marinovanými višněmi (7)

Italská ciabatta s grilovanou zeleninou, olivovým olejem a balsamikem (1,7,3)

Čerstvé krájené ovoce

*****

ÚTERÝ

Dopolední přestávka

Anglický muffin se sázeným vejcem, křupavou slaninou a čerstvým trhaným salátem (1,3,7)

Čokoládový mini croissant (1,3,7)

Bílý jogurt s výběrem müsli, marmelád a sušeného ovoce (1,7,8)

Čerstvé krájené ovoce



Odpolední přestávka

Club sendvič s kuřecím Tandori a čerstvou zeleninou (1,3,7)

Tvarohový dortík s čerstvými malinami (1,3,7)

Zeleninové crudité se zakysanou smetanou a pažitkou (7)

Čerstvé krájené ovoce

*****

STŘEDA

Dopolední přestávka

Tramezzini se zauzeným lososem a salátovou okurkou (1,3,4,7)

Variace mini koblížků plněných nutellou a marmeládou (1,3,7)

Bílý jogurt s výběrem müsli, marmelád a sušeného ovoce (1,7,8)

Čerstvé krájené ovoce

Odpolední přestávka

Brioška s českým hermelínem a brusinkovou zavařeninou (1,3,7)

Tradiční český koláček s tvarohovou nebo povidlovou náplní a drobenkou (1,3,7,8)

Vanilkový chia puding s čerstvým ovocem (1,7,8)

Čerstvé krájené ovoce

*****

ČTVRTEK

Dopolední přestávka

Kaiserka Fit Line s medovou šunkou, hummusem a rukolou (1,5,7,11)

Čokoládové brownies s kousky čokolády (1,3,7)

Bílý jogurt s výběrem müsli, marmelád a sušeného ovoce (1,7,8)

Čerstvé krájené ovoce

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.



Odpolední přestávka

Mini bagetka s parmskou šunkou a cantaloupe melounem, marinovanou rukolou (1,3,7)

Smetanový řez s jahodami a slaným karamelem (1,3,7)

Baby mozzarella se cherry rajčátky a bazalkovým pestem (5,8,7)

Čerstvé krájené ovoce

*****

PÁTEK

Dopolední přestávka

Celozrnná bagetka prokládaná roastbeefem hořčičným dresinkem a nakládanou okurkou 

(1,5,7,8,10,11,12)

Taštičky s pekanovými ořechy a javorovým sirupem (1,3,7,8)

Bílý jogurt s výběrem müsli, marmelád a sušeného ovoce (1,7,8)

Čerstvé krájené ovoce

Odpolední přestávka

Mini brioška s medovým dresinkem, rukolou, kozím sýrem a granátovým jablkem (1,7)

Zauzené prkénko s tuzemskými sýry a uzeninami (7)

Kokosovo-čokoládový řez (1,3,7)

Čerstvé krájené ovoce

Kávové přestávky v sobotu a v neděli jsou připraveny dle výběru klienta

z uvedené týdenní nabídky

WELCOME COFFEE WELCOME COFFEE „Deluxe“

Filtrovaná káva, káva bez kofeinu, 

výběr z čajů, voda,

1 ks bábovka

Filtrovaná káva, káva bez kofeinu, 

výběr z čajů, voda, ovocný džus 

a výběr 2 ks dánského pečiva

170 Kč / osobu 200 Kč / osobu

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.



Všechny kávové přestávky si můžete obohatit o následující položky:

NÁPOJE

Pomerančový Fresh juice 0,2 l

120 Kč / osoba

Nápojový bar – nealkoholické nápoje 

Royal Crown cola, Royal Crown cola slim, Orangina, Chito tonic, Nativa, Rauch juice

190 Kč / osoba

Stálá nabídka kávy/čaje v termo konvicích

275 Kč / osoba

ZMRZLINOVÝ BAR

4 druhy zmrzliny, 3 druhy polev, oříšky a cukrářské piškoty

90 Kč / osoba

FINGER FOOD

Kanapka s lososem a limetkou,

Tvarohový sýr s pažitkou, Cherry rajčátka a mozzarella špíz,

Kanapka se španělským chorizo, Parmská šunka s melounem Cantaloupe

70 Kč / kus

KOLÁČKY A SLADKÉ PEČIVO

Francouzský croissant, Dánské pečivo, Ovocný koláč,

Jablečný závin, Ovocný jogurt s müsli, Čokoládový muffin

70 Kč / kus

TAPAS

Smažené kalamáry s hořčicovou majonézou, Kuřecí Satay,

Smažené jalapeños se sýrem cheddar, Lososový špíz, Teplá pizza, Quiche Lorraine,

Pečená Bavorské klobásky (hořčice, nakládaná okurka)

70 Kč / kus

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.



VÝBĚR Z OPEN SANDWICHŮ

Pražská šunka a křen na francouzské bagetě

Bageta se sýrem Emmentaler, Bageta s tuňákem a vejci 

Olivová ciabatta se sýrem Gorgonzola

Grilovaná kuřecí prsíčka s pestem a majonézou na Ciabattě

Bruschetta s rajčatovým Concassée a ančovičkami

70 Kč / kus

ZELENINOVÉ SALÁTY

Řecký salát se sýrem Feta, Salát Nicoise s tuňákem

Fusilli se sušenými rajčaty, Rajčata s Mozzarellou

70 Kč / kus

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.


