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návrat do hlavního menu

Welcome drinks  

- Každý welcome drink je koncipován na jednu osobu. -
- Ceny se mohou lišit v závislosti na termínu poptávky. -

- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem  
(ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Nabídku welcome drinků Vám upravíme na základě Vašich požadavků. -

Welcome drink ‚classic‘
 Bohemia sekt Brut  

nebo demi sec 0,20 l / jahody 
Juice 0,20l (pomeranč, jablko, ananas)  
nebo minerální voda 0,33 l

9,00 € / 240 CZK

Welcome drink ‚czech‘
 Frankovka, Pozdní sběr,  

Vinařství František Mádl, 0,20 l 
Juice 0,20l (pomeranč, jablko, ananas) 
nebo minerální voda 0,33 l  
nebo 
Sauvignon, Pozdní sběr,  
Vinařství František Mádl, 0,20 l 
Juice 0,20l (pomeranč, jablko, ananas) 
nebo minerální voda 0,33 l

8,00 € / 210 CZK

Welcome drink
‚Karlovy vary‘

 Becherovka 4 cl 
Juice 0,20l (pomeranč, jablko, ananas) 
nebo minerální voda 0,33 l

6,00 € / 170 CZK

Welcome drink ‚exclusive‘
 Moët & Chandon Brut, Champagne 

0,20 l 
Juice 0,20l (pomeranč, jablko, ananas) 
nebo minerální voda 0,33 l

24,00 € / 650 CZK

Welcome drink ‚Long‘
 Beton (Becherovka, Tonic, citron)

6,00 € / 170 CZK

Welcome drink ‚French‘ 
 Kir Royal (Crème de Cassis, Sekt)

7,00 € / 180 CZK

Welcome drink ‚squeezer‘
 Čerstvě vymačkaná šťáva (pomeranč, 

grapefruit, jablko, mrkev)
7,00 € / 180 CZK
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návrat do hlavního menu

- Menu sestavíme dle Vašeho přání. -
- Ceny se mohou lišit v závislosti na termínu poptávky. -

- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem  
(ceny v EUR jsou pouze orientační). -

Výběr Coffee Breaků 

varianta 1
 Výběr ovocných a zeleninových juice
 variace sezónního ovoce 2ks
 Čerstvě rozpečené plundrové pečivo  

a mini croissanty 2ks
 Káva, čaj a voda

9,50 € / 260 CZK na osobu

varianta 2
 Výběr ovocných a zeleninových juice
 Plněné mini banketky 2ks
 Plundrové pečivo a mini crossanty
 variace sezónního ovoce 2ks
 Káva, čaj a voda

13,50 € / 360 CZK na osobu

varianta 3
 Výběr ovocných a zeleninových juice
 Selekce mini sendvičů 2ks
 Mini donuts a plněné koblížky 2ks
 variace sezónního ovoce 2ks
 Káva, čaj a voda

14,50 € / 390 CZK na osobu

varianta 4
 Výběr čerstvě vymačkaných ovocných 

a zeleninových šťáv 2ks
 variace kanapek 3ks
 domácí mini dezerty
 ovocný salát
 Sušené ovoce a ořechy
 Káva, čaj a voda

17,00 € / 460 CZK na osobu
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návrat do hlavního menu

Finger foods 1/2

- Menu sestavíme dle Vašeho přání. Minimální počet osob = 15. -
- Všechny uvedené varianty fingerfoods mohou být připraveny formou buffé či servírovány formou ‚pass around‘. -

- Ceny se mohou lišit v závislosti na termínu poptávky. -
- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem  

(ceny v EUR jsou pouze orientační). -

stUdené KoKtejLové jednohUBKy 

varianta 1
 Sušená hovězí bresaola s olivovou 

tapenádou
 Roládka z kukuřičného kuřete, kuskus
 Vepřová panenka, tomatové ragú
 Kozí sýr v popelu, ovocné chutney
 Cizrnový krém s celerovými tyčinkami
 salát tabbouleh s krevetou

2,80 € / 75 CZK za kus

varianta 2
 Zprudka pečený tuňák, salát z řas
 Hovězí tartar na pečeném chlebu
 Marinovaný losos s kaviárem  

a křenovou pěnou
 Krevetový koktejl, avokádo a koriandr
 Studená polévka Gaspacho
 Kachní prsa a salát z jablek

3,50 € / 95 CZK za kus
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návrat do hlavního menu

Finger foods 2/2

- Menu sestavíme dle Vašeho přání. Minimální počet osob = 15. -
- Všechny uvedené varianty fingerfoods mohou být připraveny formou buffé či servírovány formou ‚pass around‘. -

- Ceny se mohou lišit v závislosti na termínu poptávky. -
- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem  

(ceny v EUR jsou pouze orientační). -

TEPlé KOKTEJlOVé JEDNOHUBKy 

varianta 1
 Rybí polévka  

s opečeným bílým chlebem
 Satay z kukuřičného kuřete  

a omáčka sweet&chili
 Kachní ragú a houbová raviola
 Francouzský Quiche  

s uzeným lososem
 Supreme z křepelky  

a houbové ragú
 gnocchi s bazalkovým pestem  

a ricotta

4,00 € / 110 CZK za kus

varianta 2
 Humrový krém s krevetou
 Grilované baby kalamáry  

na salátku pak choi
 Roládka z hovězího pupku  

a pikantní grilovaná zelenina
 Smažená kreveta,  

nudle wan tan a zázvor
 Smažené telecí mini řízečky,  

vlažný bramborový salát
 Jehněčí kotletka, bramborové rösti  

a baby špenát

5,50 € / 150 CZK za kus
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návrat do hlavního menu

- Menu sestavíme dle Vašeho přání. -
- Minimální počet osob = 20. -

- Ceny se mohou lišit v závislosti na termínu poptávky. -
- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem  

(ceny v EUR jsou pouze orientační). -

Buffety 1/5

varianta 1
 Výběr salátů a čerstvé krájené zeleniny, doplněné nabídkou dresinků, olejů a octů 

 Marinovaný losos s kapari 
 Kozí sýr s fíkovou hořčicí a listový salátek
 Carpaccio z uzeného hovězího jazyka, křen, křepelčí vejce
 Kachní terinka a ovocné chutney, ořechy
 Výběr chlebů a pečiva 

 Hovězí consommé s houbovou raviolou
 Italská čočková polévka 

 Roláda z kukuřičného kuřete, smetanové gnocchi a listový špenát
 Před hosty krájený hovězí silverside, pečené brambory grenaille a pepřová omáčka 

s brandy
 Filátko z mořského vlka, restovaná zelenina a dušený pórek
 Zeleninové lasagne, parmazán 

 Čokoládový dortík s malinovou omáčkou
 Citrónová tartelettes s pečeným sněhem
 Jablečný pie s ořechy
 domácí ovocný kompot s portským vínem 

46,00 € / 1 250 CZK na osobu



6

návrat do hlavního menu

- Menu sestavíme dle Vašeho přání. 
- Minimální počet osob = 20. - Ceny se mohou lišit v závislosti na termínu poptávky. 

- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem  
(ceny v EUR jsou pouze orientační). 

Buffety 2/5

varianta 2
 Variace listových salátů s marinovanou zeleninou,  

cherry tomaty a výběr olejů, octů a dresinků 

 Špízky s buvolí mozzarellou, bazalkou a rajčátky
 Carpaccio z červené řepy, kozí sýr, rukola a pomerančový dresink
 Salát z pečených brambor, pražená pancetta a dresink ze zakysané smetany
 Rillettes z králíka s pečenou bagetkou
 vitello tonnato s kapari
 Špalíčky vepřové panenky a salát Waldorf 

 Kuřecí polévka Phó, zázvor, chilli
 Jemný špenátový krém s uzeným lososem a křepelčím vejcem 

 Konfitované kachní stehno, domácí zelí a variace knedlíků
 Jehněčí rumpsteak v listovém těstě, restované fazolky a jehněčí fond
 Před hosty krájená nadívaná krůta, dušená zelenina  

a domácí bramborové krokety s tymiánem
 Filet z candáta na hnědém másle a celerovo-mrkvové pyré 
 Sépiové špagety, tomatová omáčka s chili a sýrem pecorino romano 

 Panna Cotta s lesním ovocem
 Čokoládové brownie s ořechy
 carrot cake
 Ovocný salát, šlehané mascarpone
 Košíček s jahodovou pěnou, bílá čokoláda 

55,00 € / 1 490 CZK na osobu
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návrat do hlavního menu

savoy Brunch 3/5 

varianta i
  Výběr z čerstvě rozpečeného 
plundrového pečiva, máslové croissanty 
a domácích koláčů 
  Sortiment slaného banketního pečiva 
a chlebů
  Nabídka džemů, marmelád a medů
  Výběr z cereálií, muesli, sušeného ovoce 
a ořechů doplňené o výběr jogurtů 
a ochucených tvarohů (corn flakes, 
čokoballs, ovocné muesli, ořechové 
muesli, sušené meruňky, švestky, brusinky, 
ořechy vlašské, lískové a mandle)
  Variace krájených výběrových uzenin 
a uzených ryb
  Výběr z českých a evropských sýrů 
s domácími chutney a džemy
  Tradiční vajíčkový salát, rybí salát 
s mladou cibulkou
  Domácí paštiky a studená masa
  Míchaná a sázená vejce
  Pečená slanina a telecí mini párečky 

Studené předkrmy a saláty
  Fenyklový salát s pomelem a koriandrem
  Salát z čočky Beluga s kořenovou 
zeleninou a petrželkou
  Italský salát z hovězích dršťěk
  Krájená kuřecí roláda se špenátem, 
doplněná o zeleninový relish
  Carpaccio z červené řepy, kozí sýr Rondin 
Riblere, vlašské ořechy a rukola

Polévka
  Tradiční italská polévka Minestrone se 
sýrem parmigiano reggiano 

hlavní jídla
  Filátka z pražmy královské, dušený 
pórek, omáčka z uzených ryb, pečené 
brambory grenaille
  Před hosty krájený výběr z pomalu 
pečených mas:  
Spodní šál Aberdeen Angus Prime

  Pečeně z jablečného selátka doplněná 
o domácí omáčky aioli, blue cheese 
a barbecue 
  Těstoviny se salsicciou a houbami

dezerty
  Tartaletka s citronovým krémem 
a pečeným sněhem
  Double chocolate brownies
  Čerstvě krájené ovoce (jahody, ananas, 
vodní meloun, cantaloupe meloun, 
nektarinky, blumy, meruňky)

nápoje
  Káva nebo čaj – 2ks
  Minerální voda nebo juice – 2ks

50 € / 1 350 CZK na osobu

- Menu sestavíme dle Vašeho přání. 
- Minimální počet osob = 20. - Ceny se mohou lišit v závislosti na termínu poptávky. 

- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem  
(ceny v EUR jsou pouze orientační). 
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návrat do hlavního menu

savoy Brunch 4/5 

varianta ii
  Výběr z čerstvě rozpečeného 
plundrového pečiva, máslové croissanty 
a domácích koláčů 
  Sortiment slaného banketního pečiva 
a chlebů
  Nabídka džemů, marmelád a medů
  Výběr z cereálií, muesli, sušeného ovoce 
a ořechů doplňené o výběr jogurtů 
a ochucených tvarohů (corn flakes, 
čokoballs, ovocné muesli, ořechové 
muesli, sušené meruňky, švestky, brusinky, 
ořechy vlašské, lískové a mandle)
  Míchaná vejce s pažitkou
  Mini párečky doplněné o výběr hořčic
  Domácí paštiky

Studená kuchyně
  Confitovaný vepřový bok a vepřová plec 
s česnekem
  Variace českých sýrů na prkénku 
s ovocným chutney
  Dekorované kyselé, nakládané a uzené 
ryby s červenou cibulí a bylinkami
  nakládaní utopenci s cibulí a octem 

saláty
  lehký bramborový salát s naťovou 
cibulkou
  Čerstvě krájená letní zelenina 
s pažitkovým dresinkem

  Trhané sladké a hořké salátové listy 
s citrónem
  Těstovinový salát s modrým sýrem, 
černými olivami a pečenými ořechy

Teplá kuchyně
  Bramborová polévka s houbami
  Před hosty krájená pomalu pečená 
vepřová kýta a špikovaná krůtí prsa, 
jablečné chutney se zázvorem 
a nakládaná zelenina
  Nadívané telecí hrudí 
  Cocktailové řízečky z vepřové a kuřecího 
masa
  Zapečené půlky rajčat s mozzarellou 
a bazalkou

dezerty
  Mini jablečný závin
  Máslový Croissant
  Tlačené koláčky (povidla, mák, tvaroh, 
meruňka)
  Dekorované čerstvé ovoce (jahody, 
ananas, vodní meloun, cantaloupe 
meloun, nektarinky, meruňky)

nápoje
  Káva nebo čaj – 2ks
  Minerální voda nebo juice – 2ks

41 € / 1 100 CZK na osobu
- Menu sestavíme dle Vašeho přání. 

- Minimální počet osob = 20. - Ceny se mohou lišit v závislosti na termínu poptávky. 
- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem  

(ceny v EUR jsou pouze orientační). 



návrat do hlavního menu

- Menu sestavíme dle Vašeho přání. -
- Minimální počet osob = 20. -

- Ceny se mohou lišit v závislosti na termínu poptávky. -
- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem  

(ceny v EUR jsou pouze orientační). -

savoy Brunch 5/5 

varianta iii
  Sortiment slaného banketního pečiva 
a chlebů
 Nabídka džemů, marmelád a medů
  Výběr z cereálií, muesli, sušeného ovoce 
a ořechů doplňené o výběr jogurtů 
a ochucených tvarohů (corn flakes, 
čokoballs, ovocné muesli, ořechové 
muesli, sušené meruňky, švestky, brusinky, 
ořechy vlašské, lískové a mandle)
  Míchaná vejce s cibulkou

Studená kuchyně
  Variace českých sýrů na prkénku 
s medem
  Sortiment českých uzenin 

saláty
  Pařížský salát 
  Krájené zeleninové crudités s variací dipů
  Salát z červené řepy s pomerančem
  Salát z bulguru a kořenové zeleniny

Teplá kuchyně
  Česneková polévka s uzeným masem 
a chlebovými krutony
  Před hosty krájená Pražská šunka 
doplněná o nakládanou zeleninku 
a omáčky
  variace grilovaných bavorských mini 
klobásek
  Dušené hovězí kousky na chilli
  Kuřecí stehení rízek s dijónskou hořčicí

dezerty
  Tvarohový koláč 
  Máslový croissant
  Rozpékané sladké mini pečivo 
  Dekorované čerstvé ovoce  
(vodní meloun, cantaloupe meloun, 
nektarinky, blumy )

nápoje
  Káva nebo čaj – 2ks
  Minerální voda nebo juice – 2ks

32 € / 850 CZK na osobu
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návrat do hlavního menu

- Minimální počet osob = 20. -
- Ceny se mohou lišit v závislosti na termínu poptávky. -

- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem  
(ceny v EUR jsou pouze orientační). -

Skupinové menu 

varianta a - 3 chody
Vyberte, prosím, pro celou skupinu.
1 variantu polévky, 1 variantu hlavního 
chodu, 1 variantu dezertu.

Cena: 540,- CZK/ 20,- EUR = osoba a menu

varianta B - 4 chody
Vyberte, prosím, pro celou skupinu.
1 variantu salátu, 1 variantu polévky, 
1 variantu hlavního chodu, 1 variantu 
dezertu.
Cena: 675,- CZK/ 25,- Eur = osoba a menu

POléVKy:
Silný vývar z hovězí oháňky, zelenina Jullienne, smažené sýrové nočky
Italská čočková polévka se salsicciou
Kulajda, zastřené vejce a houby

SAlÁTy:
Salát rukola, cherry rajčátka, parmigiano reggiano
Bulgur, pečená řepa, mrkev, koriandr
Strouhaný mrkvový salát, jablko, vlašské ořechy

HlAVNÍ JÍDlA:
Kuřecí supreme, mačkané brambory, dušený pórek, cherry tomaty
Grilovaná butterfish, pastiňák, hráškové pyré, řepa
Hovězí dušené na smetaně, karlovarský knedlík, brusinky

DEZERTy:
Čokoládové brownie, višně, pražené ořechy
Italský citronový koláč
Lívance, lesní ovoce, zakysaná smetana
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návrat do hlavního menu

Dětské menu

 Míchaný talíř se sezónní zeleninou a salátem 
(okurka, rajče, ledový salát, těstovinový salát, mrkev, kukuřice atd.)

 Rajčatová polévka s drůbežími knedlíčky
 Krémová bramborová polévka s krutony
 Silný kuřecí vývar s domácími nudlemi a zeleninkou

 Špagety s mini karbanátky, polité rajčatovou omáčkou a sypané sýrem Gouda
 Křupavé kuřecí řízečky s bramborovou kaší a hráškem
 Mini cheeseburger s hranolkami a zelným salátem

 lentilkový zmrzlinový pohár:  
vanilková, čokoládová a jahodová zmrzlina s čokoládovou polevou,  
šlehačka sypaná lentilkami

 Domácí lívanečky s borůvkami a vanilkovou zmrzlinou
 Čokoládové sušenky s karamelovým přelivem a lískooříškovým krémem

21,00 € / 570 CZK na osobu

Aby si oslavu, nebo párty užili i ti nejmenší hosté, připravili jsme speciální dětské menu.

- Ceny se mohou lišit v závislosti na termínu poptávky. -
- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem  

(ceny v EUR jsou pouze orientační). -
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návrat do hlavního menu

savoy Westend
 Prosecco DOC, le Colture Sylvoz
 velká ovocná mísa*

35,00 € / 945 CZK

lehký & svěží
 Výběr z ovocných koktejlů
 Sezamové sušenky s medem
 Ořechové variace
 Sušené ovoce

35,00 € / 945 CZK

Karlovy vary 
 lískooříškové oplatky
 Becherovka 0,35 l 
 Výběr z pralinek
 Sezónní ovocný talíř

45,00 € / 1 215 CZK

Sladké vábení
  Šumivé víno Jaillance -  

cremant de Bordeaux,  
Cuvée de I'Abbaye 0,75l

 Výběr čokoládových pralinek,  
mini-dezertů a čerstvých jahod

60,00 € / 1 620 CZK

Paříž
  Variace francouzských sýrů
  husí Foie gras s lesním ovocem
 2x Moët Chandon Brut 0,2l
 Výběr z pralinek
 Sezónní ovocný talíř

120,00 € / 3 240 CZK

*ananas, švestky, červené a bílé víno, hrušky, jablka, jahody, kiwi, physalis/mochyně, rambutan – dle sezónní nabídky

- Každý uvítací set je koncipován na pokoj pro 1 až 2 osoby. -
- Ceny se mohou lišit v závislosti na termínu poptávky. -

- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem  
(ceny v EUR jsou pouze orientační). -

Welcome sety   
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návrat do hlavního menu

- Nabídka Open baru je koncipována na osobu a 1 hodinu s možností neomezeného výběru 
a množství nápojů z výše uvedené nabídky. -

- Ceny se mohou lišit v závislosti na termínu poptávky. -
- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem  

(ceny v EUR jsou pouze orientační). -

Open Bar
standard

 Martini, Campari
 Fernet, Becherovka, vodka,  

Whiskey jameson
 Moravské červené a bílé víno
 Pivo Pilsner Urquell
 Mattoni, Aquila, Coca Cola,  

tonic, juice
 Káva, Čaj

22,00 € / 595 CZK na 1 osobu a 1 hodinu

superior
 Martini, Campari, Sherry
 slivovice, Becherovka, gin, vodka, 

Bacardi rum 
 Whiskey jameson, Ballantines
 Metaxa 7*
 Moravské červené a bílé víno
 Pivo Pilsner Urquell
 Mattoni, Aquila, Coca Cola,  

tonic, juice
 Káva, Čaj

28,00 € / 755 CZK na 1 osobu a 1 hodinu

de Luxe
 Martini, Campari, Sherry Sandeman
 slivovice, tequila, Becherovka, Baileys, 

gin, vodka, Bacardi rum 
 chivas regal 12 years old,  

jack daniel’s
 cognac hennessy vs,  

Remy Martin VSOP,  
Metaxa 7*

 Míchané alkoholické nápoje -  
cuba Libre, Beton,  
campari orange, gin tonic

 Moravské červené a bílé víno
 Pivo Pilsner Urquell
 Mattoni, Aquila, Coca Cola,  

tonic, juice
 Káva, Čaj

35,00 € / 945 CZK na 1 osobu a 1 hodinu



14

návrat do hlavního menu

nabídka je platná pro období 01. 04. 2018 – 31. 03. 2019.

Informace o alergenních složkách v potravinách Vám poskytneme na požádání.

Na základě požadavků klienta rádi připravíme pro jakoukoli výše uvedenou formu občerstvení individuální nabídku ‚na míru‘.

Pro bližší informace a objednávky nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese: sales@savoywestend.cz  
nebo na telefonních číslech: +420 359 018 802 nebo +420 359 018 827.



Savoy Westend Hotel, Petra Velikého 16, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic, 
tel.: +420 359 018 888, +420 359 018 898

 e-mail: reservation@savoywestend.cz, reservation2@savoywestend.cz 
www.savoywestend.cz 

Global Distribution System:
amadeus Ui KLsWh
sabre Ui 6469
apollo Ui 76033
Worldspan Ui 43921

VILLA SAVOY VILLA ARTEMIS VILLA CARLTON VILLA KLEOPATRA &&&& VILLA RUSALKA 
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