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návrat do hlavního menu

Ubytování 
„H armony of history and modern luxury”

Hledáte-li vhodné místo pro svou rodinnou, narozeninovou či firemní oslavu a chcete-li ji spojit 
s pobytem v příjemném a luxusním prostředí, pak je Savoy Westend Hotel tou správnou volbou. 
Nabízíme Vám ubytování v našich komfortně vybavených pokojích či prostorných a luxusních 
apartmá a suitech. Vybrat si můžete z několika variant:

ApARTMáNy & sUITy
 13 luxusně zařízených apartmánů a suitů
 Ovocný talíř v den příjezdu
 Květinová výzdoba v den příjezdu
 Láhev perlivého vína v den příjezdu
 Sada pro přípravu teplých nápojů (čaj, káva, kakao)
 Kosmetika chopard
 Malý dárek při příjezdu

poKojE
 102 luxusně zařízených pokojů

PŘÍJEZDOVÉ araNžMá
Chcete-li své hosty či oslavence mile překvapit, rádi pro Vás na pokojích dle Vašich požadavků 
připravíme speciální příjezdové aranžmá v podobě květinové výzdoby, nafukovacích balónků, 
barevných girland atd.

CENa uBytOVáNÍ
Cenovou kalkulaci ubytování Vám připravíme dle konkrétních požadavků. V případě skupinové 
objednávky (min. 3 pokoje nebo 6 osob se stejným datem příjezdu a odjezdu) se na cenu ubytování 
vztahují skupinové slevy, jejichž výše závisí na celkovém počtu pokojů a osob.
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návrat do hlavního menu

Typy oslav a akcí 
Pro Vaši bližší představu uvádíme typy oslav a akcí, které Vám můžeme v našem hotelu 
zajistit a připravit.

NarOZENiNOVÉ OSLaVy
 Pro dospělé
 Pro děti

rODiNNÉ OSLaVy
 Manželské výročí
 Narození dítěte, křtiny
 promoce

FirEMNÍ VEčÍrKy
 Vánoční & novoroční
 Výročí založení firmy
 teambuilding

DětSKÉ OSLaVy
 Narozeniny
 Zahájení / ukončení školního roku
 Den dětí

Kteroukoli z výše uvedených typů oslav a akcí Vám můžeme zorganizovat i formou:
 Zahradní párty – na zahradní terase či v palmové aleji hotelu Savoy Westend
 tématické párty – např. ve stylu Hollywoodu 30. let, retro stylu, formou maškarního bálu atd.

Jako inspiraci pro Vás uvádíme na následujících stránkách možné varianty jednotlivých typů 
oslav a akcí, které Vám samozřejmě rádi upravíme přímo „na míru“.
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návrat do hlavního menu

Narozeninová oslava ve 
stylu „Někdo to rád horké” 

uBytOVáNÍ
 Příjezd a ubytování hostů

uVÍtaCÍ KOKtEJL
 Welcome drink a malé občerstvení na uvítanou

SLaVNOStNÍ OBěD
 Přípitek
 Oběd formou servírovaného menu
 Zakrojení narozeninového dortu

SLaVNOStNÍ VEčEŘE
 Přípitek
 Večeře formou gala buffé

pRogRAM
 živá bluesová hudba v průběhu slavnostního oběda v dobových kostýmech
 Odpolední projížďka po městě – „spanilá jízda“ v dobových historických automobilech
 Jazzová hudba v průběhu slavnostní večeře v dobových kostýmech
 Pěvecké vystoupení Marylin Monroe
 Půlnoční překvapení (ohňostroj, taneční vystoupení, dort v životní velikosti 
s překvapením atd.)
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návrat do hlavního menu

Narozeninová oslava ve 
stylu „Někdo to rád horké” 

DOPLňKOVÉ SLužBy
 Květinová a tématická výzdoba
 Zapůjčení dobových kostýmů
 Služby fotografa či kameramana

Kompletní nabídku slavnostních menu, gala buffé, dortů, programu a doplňkových služeb 
naleznete na straně 15 až 27. V případě potřeby Vám na základě Vašich požadavků rádi 
připravíme individuální návrh Vaší narozeninové oslavy včetně dalšího doprovodného 
programu. Cenová kalkulace na vyžádání.
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návrat do hlavního menu

Rodinná oslava ve stylu 
maškarního plesu

uBytOVáNÍ
 Příjezd a ubytování hostů
 Příjezdové aranžmá na pokojích formou uvítacího setu  
(květiny, ovocná mísa, láhev sektu, vína apod.)

SLaVNOStNÍ OBěD
 Přípitek
 Oběd formou servírovaného menu

SLaVNOStNÍ VEčEŘE
 Přípitek
 Večeře formou gala buffé

pRogRAM
 živá instrumentální hudba v průběhu slavnostního oběda
 Odpolední projížďka po městě v kočáru s koňským spřežením
 živá hudba v průběhu slavnostní večeře
 Vystoupení kejklířů a šermířů
 Promítání rodinných fotografií a videí
 Soutěž o nejoriginálnější masku

4/11



6

návrat do hlavního menu

Rodinná oslava ve stylu 
maškarního plesu

DOPLňKOVÉ SLužBy
 Květinová a tématická výzdoba
 Zapůjčení kostýmů a masek
 Služby fotografa či kameramana
 Zapůjčení technického vybavení pro promítání

Kompletní nabídku slavnostních menu, gala buffé, dortů, programu a doplňkových služeb 
naleznete na straně 15 až 27. V případě potřeby Vám na základě Vašich požadavků rádi 
připravíme individuální návrh Vaší narozeninové oslavy včetně dalšího doprovodného 
programu. Cenová kalkulace na vyžádání.

5/11



7

návrat do hlavního menu

Firemní akce – teambuilding 
„Víkend o přežití”

1. DEN:  uBytOVáNÍ
    Příjezd a ubytování hostů
  uVÍtaCÍ KOKtEJL 
   Welcome drink a malé občerstvení na uvítanou 
  bojová poRADA
   rozdělení do týmů, zadání bojových úkolů, stanovení válečné strategie

   Večeře formou buffé včetně Open baru

2. DEN:  BuDÍčEK & rOZCVičKa
    Lekce step aerobiku
  pAINTbALL 
   Možnost výběru mezi Millitary Paintball a Speedball 
  OBěD
   Možnost výběru z naší nabídky skupinových menu,  

  buffé či à la carte menu
  LaNOVÉ CENtruM PLEšiVEC
   Lanová dráha, obří houpačka, volný pád, lukostřelba atd. 
   Večeře formou buffé včetně Open baru
  VEčEŘE
   Možnost výběru z naší nabídky skupinových menu,  

  buffé či à la carte menu
    Degustace moravských vín s odborným výkladem someliéra,  

  za doprovodu moravské cimbálové muziky
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návrat do hlavního menu

Firemní akce – teambuilding 
„Víkend o přežití”

3. DEN:  BuDÍčEK & rOZCVičKa
    Lekce power yogy
  DOPOLEDNÍ KOKtEJL 
   Vyhlášení výsledků a předání cen
   Přípitek a malé občerstvení 
  ODJEZD HOStŮ

Kompletní nabídku menu, gala buffé, programu a doplňkových služeb naleznete na straně 
15 až 27. V případě potřeby Vám na základě Vašich požadavků rádi připravíme individuální 
návrh Vaší firemní akce včetně sportovních akcí a dalšího doprovodného programu  
a služeb. Cenová kalkulace na vyžádání. 
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návrat do hlavního menu

Společensko-sportovní 
akce – golfový turnaj

uBytOVáNÍ
 Příjezd a ubytování hostů
 Příjezdové aranžmá na pokojích formou uvítacího setu 
(květiny, ovocná mísa, láhev sektu, vína apod.)

uVÍtaCÍ KOKtEJL
 Welcome drink a malé občerstvení na uvítanou

goLfový TURNAj
 rezervace vybraného hřiště a tee time
 transfer na / z golfové hřiště
 Catering v průběhu celého turnaje
 golfová akademie pro nehrající
 Doplňkové soutěže – Nearest to pin, Longest drive, Hole in one apod.

SPOLEčENSKý VEčEr
 Vyhlášení výsledků a předání cen
 Slavnostní gala buffé včetně Open baru
 živá hudba k tanci i k poslechu
 taneční vystoupení
 Půlnoční ohňostroj
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návrat do hlavního menu

Společensko-sportovní 
akce – golfový turnaj

DOPrOVODNÉ SLužBy
 Květinová výzdoba
 Služby fotografa či kameramana
 Spa, wellness & beauty procedury

Kompletní nabídku gala buffé, programu a doplňkových služeb naleznete na straně  
15 až 27. V případě potřeby Vám na základě Vašich požadavků rádi připravíme individuální 
návrh Vaší akce včetně dalšího doprovodného programu a služeb. Součástí našich služeb 
je zajištění veškerých náležitostí pro uskutečnění golfového turnaje na vybraném golfovém 
hřišti. Cenová kalkulace na vyžádání.
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návrat do hlavního menu

Dětská oslava  
ve stylu oblíbených 
pohádkových postaviček

uBytOVáNÍ
 Příjezd a ubytování hostů

DEKOraCE a araNžMá
 Velké nafukovací dekorace s motivy oblíbených pohádkových postaviček
 Nafukovací balónky, girlandy, lampiony atd.

DětSKá OSLaVa
 Speciální dětské menu či buffé
 Dětský narozeninový dort ve tvaru či s motivem oblíbených pohádkových postaviček

DětSKý PrOgraM
 Moderátor – klaun, který děti provede celou oslavou
 Kouzelnické vystoupení pro děti
 tvarování balónků, malování na tvářičky
 živá hudba s dětskou diskotékou
 Pohádkové představení loutkového divadla
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návrat do hlavního menu

Dětská oslava  
ve stylu oblíbených 
pohádkových postaviček

DOPrOVODNÉ SLužBy
 Květinová a tématická výzdoba
 Služby fotografa či kameramana
 Zapůjčení kostýmů a masek pro děti i dospělé

Kompletní nabídku dětských menu, gala buffé, dortů, programu a doplňkových služeb 
naleznete na straně 15 až 27. V případě potřeby Vám na základě Vašich požadavků rádi 
připravíme individuální návrh Vaší dětské oslavy včetně dalšího doprovodného programu 
a služeb. Cenová kalkulace na vyžádání.
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návrat do hlavního menu

Sály a salónky  
pro Vaši oslavu

Pro Vaši oslavu Vám můžeme nabídnout k dispozici některý z reprezentativních společenských 
sálů našeho hotelu, jehož výběr můžete přizpůsobit počtu pozvaných hostů.

sAvoy RoyAL REsTAURANT
Prostory této luxusní francouzské restaurace, která je tvořena třemi samostatnými salónky, je ideální 
variantou oslavy pro menší společnost. Elegantní prostředí a jedinečná atmosféra této restaurace 
budou dokonalou kulisou Vaší oslavy či akce a budou se skvěle vyjímat na fotografiích ve vašem 
rodiném albu. 

 88 m2

 3 oddělitelné salónky o celkové kapacitě 48 osob
 Luxusní prostory se zdobnými štuky a křišťálovými lustry

sAvoy REsTAURANT LoUNgE
Další z prostor, které můžete využít pro svou oslavu, je tento salónek, jehož předností je možnost 
propojení s velkou terasou v naší palmové aleji. Obzvláště v letním období jsou tyto prostory 
vyhledávaným cílem pro pořádání rodinných i dalších společenských oslav.

 98 m2

 Stylový salónek s maximální kapacitou 60 osob 
 venkovní terasa

1/2
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návrat do hlavního menu

Sály a salónky  
pro Vaši oslavu

sAvoy REsTAURANT
ideální alternativou pro větší společnost je tato restaurace s úchvatným výhledem na nedaleký 
pravoslavný kostel, který vytváří přímo pohádkovou dekoraci. V tomto sále naleznete dostatečný 
prostor nejen pro samotnou slavnostní tabuli, ale v případě potřeby i pro bohaté gala buffé či 
pódium pro umělce a taneční parket.

 166 m2

 Stylově zařízená restaurace s maximální kapacitou 100 osob
 Možnost propojení se salónkem Savoy restaurant Lounge

2/2
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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 € / 110 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 
tramín červený, 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)

8,00 € / 210 CZK

Welcome Drink ‚french‘  
 Kir royal (Crème de Cassis, Sekt)

13,00 € / 350 CZK

Welcome Drink ‚squeezer‘
 čerstvě vymačkaná šťáva (pomeranč, 

grapefruit, jablko, mrkev)
8,00 € / 220 CZK
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návrat do hlavního menu

Finger foods

- Menu sestavíme dle Vašeho přání. 
- Minimální počet osob = 15. -

- Všechny uvedené varianty fingerfoods mohou být připraveny formou buffé či servírovány formou ‚pass around‘. -
- Uvedené ceny jsou nezávazné. 

- 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
 španělský tvrdý sýr ve fíkovo-

ořechovém kabátě
 italský salám na olivovém Crostini
 Kousek tandorského kuřete  

s černým sezamem
 panenská bloody Mary
 Kozí sýr obalený v perníku  

a ovocném chutney
 Salát ze žlutého kuřátka s houbami
 Polštářky z listového těstíčka plněné 

modrým sýrem
 rozmarýnová šunka s chřestem
 Marinovaný zeleninový špíz  

s jogurtovo-bazalkovým pestem
 Cizrnový krém s celerovými tyčinkami

2,80 € / 75 CZK za kus

varianta 2
 uzený candát s horčicovým krémem
 Místní hovězí tatarák na žitném chlebu
 Nakládaný losos s kaviárem a křenem
 Krevetový koktejl s chřestem 

a kerblíkem
 tuňáková kostka s pikantními arašídy
 Kozí sýr tête de Moine s červeným 

rybízem
 Studená okurková polévka  

se sleďovým špízem
 uzený sýr s brusinkovou pochoutkou
 Kachní prsa s jablečno-medovým 

salátem
 Lesní houby v archivním balsamikovém 

oleji  překryté vrstvičkou křupavé 
parmské šunky

3,50 € / 95 CZK za kus

1/8
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návrat do hlavního menu

Finger foods

- Menu sestavíme dle Vašeho přání. 
- Minimální počet osob = 15. -

- Všechny uvedené varianty fingerfoods mohou být připraveny formou buffé či servírovány formou ‚pass around‘. -
- Uvedené ceny jsou nezávazné. -

- 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
 Papriková polévka s opečenou 

šunkou Serrano
 Zelná polévka se slaninou a vejcem
 Samosa se sladkou chilli omáčkou 

a koriandrem
 Mini ''řízek'' s teplým bramborovým 

salátem
 špíz s kuřecím Sate a černou chilli 

omáčkou 
 Koláč Quiche se zakysanou smetanou 

a uzeným lososem
 gnocchi v krémové pažitkové 

omáčce
 Houskový knedlík s houbovým 

gulášem
4,00 € / 110 CZK za kus

varianta 2
 Polévka z lišek a pórku
 Hovězí consommé s houbovými ravioli
 Lanýžový camembert s meruňkovým 

džemem
 Smažený hovězí tatar s omáčkou 

z pomerančů a whisky
 Obalované smažené krevety se 

sójovou omáčkou s ředkví
 Pečený filet z candáta podávaný 

s celerem, piniovými ořechy 
a tomatovou omáčkou

 Kuličky z telecího masa s lanýži, 
bramborami a rukolou

 Jehněčí kotletka s dušenými rajčaty 
a oreganem

5,50 € / 150 CZK za kus

2/8
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návrat do hlavního menu

Finger foods

- Menu sestavíme dle Vašeho přání. 
- Minimální počet osob = 15. -

- Všechny uvedené varianty fingerfoods mohou být připraveny formou buffé či servírovány formou ‚pass around‘. -
- Uvedené ceny jsou nezávazné. -

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

SLaDKÉ KOKtEJLOVÉ JEDNOHuBKy

varianta 1
 Panna cotta s borůvkovou polevou
 Makový koláč s čokoládovou polevou
 Kompot z lesního ovoce se šlehačkou
 Mini jablkový koláč se zakysanou 

smetanou
 Sezónní ovocný salát s citronovým 

likérem
2,80 € / 75 CZK za kus

varianta 2
 Cheese cake lízátko s třešněmi 

a vanilkou
 Kávové Crème brûlée  

ve švestkovém likéru
 Maracujové jogurtové smoothie 

s mátou
 španělský mandlový dortík s nádechem 

lučního medu z jetele
 Pěna z mařinky vonné  

s malinovým přelivem
3,50 € / 95 CZK za kus

3/8
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návrat do hlavního menu

- Minimální počet osob = 20. -
- Uvedené ceny jsou nezávazné. -

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

Sezónní menu
SEZÓNNÍ MENu 

jarní menu 1
 Pórková polévka s krutony
 grilovaná kuřecí prsíčka s pažitkovým 

rizotem a rajčaty
 Jahodový koláč s limetkovým sorbetem

28,00 € / 755 CZK na osobu

tradiční české jarní menu 2
 tatarský biftek z ekologicky chovaného 

býčka na žitném chlebu s bylinkovým 
salátem a zeleným chřestem

 Smažený filet z duhového pstruha 
s dušenou salátovou okurkou 
a kerblíkovými bramborami

 Sladký tvarohový knedlík 
s rebarborovou náplní  
a pistáciovými lupínky

32,00 € / 865 CZK na osobu

jarní menu 3
 Chřestová polévka s krémem fraiche 

a říčními raky
 Mořský vlk na dušené červené  

paprice, petrželové Pistou  
s červeným bramborem

 terina z lesních plodů  
s meduňkovým želé

36,00 € / 970 CZK na osobu

jarní menu 4
 Marinovaný losos s rizotem z klíčků 

a pepřovou pěnou
 Krémová polévka z lišek s knedlíčky 

z parmské šunky
 Pečené jehněčí s krustou z piniových 

oříšků a kozího sýru s bramborovým 
pyré se šťovíkem 

 Dort z černého bezu  
s malinovou pěnou

55,00 € / 1 485 CZK na osobu

4/8
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návrat do hlavního menu

Sezónní menu

- Minimální počet osob = 20. -
- Uvedené ceny jsou nezávazné. -

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

SEZÓNNÍ MENu 

Letní menu 1
 Polévková pěna z bylinek se zakysanou 

smetanou a sleďovými Crostini
 Kuřecí roláda podávaná s rizotem 

na divokém česneku a listy  
červené řepy

 Bílá čokoládová pěna  zalitá portským 
z černého rybízu

28,00 € / 755 CZK na osobu

Letní české menu 2
 Cappuccino ze žlutého hrášku 

s jelítkovými crostini
 Dušené králičí stehno s rajčatovými 

kroupami a jarní cibulkou
 Studený cheese cake s vanilkou 

a meruňkovo medovým salátem
32,00 € / 865 CZK na osobu

Letní menu 3
 Mandarinkový kachní salát se zeleným 

chřestem a marakujovou zálivkou
 Smažený candát se šťovíkovým rizotem 

a čerstvými křupavými ředkvičkami
 Pikantní broskvová pěna s želé 

z rudého pomeranče 
36,00 € / 970 CZK na osobu
 

Letní menu 4
 Nakládaný losos na marinované čočce 

s estragonovým pestem
 Krémová pórková polévka  

se sušenými rajčaty
 Dušené telecí s hříbkovou omáčkou, 

polentou a kedlubnovým zelím
 Citrónová Panna Cotta s malinami 

a mařinkou vonnou
55,00 € / 1 485 CZK na osobu

5/8
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návrat do hlavního menu

Sezónní menu

- Minimální počet osob = 20. -
- Uvedené ceny jsou nezávazné. -

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

SEZÓNNÍ MENu 

podzimní menu 1
 Marinovaná telecí žebírka na bylinkách 

se salátem z lesních hub a řeřichou
 Filet ze středomořské parmice s uzenými 

kapary, dušenou podzimní zeleninou 
a tymiánovým bramborem

 švestkový džem s koňakem a cheese 
cake pralinka se strouhanými 
mandlemi

28,00 € / 755 CZK na osobu

tradiční české podzimní menu 2
 Houbový vývar s pošírovaným 

křepelčím vejcem
 Vepřová panenka s kysaným zelím 

a máslovým bramborovým pyré 
s jablečnou omáčkou

 Duo z mandlí a nugátu  
s ostružinovým sorbetem

32,00 € / 865 CZK na osobu

podzimní menu 3
 Papriková polévka s dary moře
 Srnčí medailon s bramborovo-

celerovým pyré, kdoulovou omáčkou 
a savoy zelím

 čokoládový koláč s lískovými oříšky, 
vanilkovou zmrzlinou a moka přelivem

36,00 € / 970 CZK na osobu

podzimní menu 4
 telecí paštika se salátem Mesclun 

a brusinkovou omáčkou
 Vývar z tuřínu s knedlíčky z hovězí dřeně
 Pečená kachní prsa glazovaná 

višňovým medem, dušené zelí 
a gratinované brambory

 Cheese cake s meruňkovou pěnou 
a pistáciovými krekry

55,00 € / 1 485 CZK na osobu

6/8
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návrat do hlavního menu

Sezónní menu

- Minimální počet osob = 20. -
- Uvedené ceny jsou nezávazné. -

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

SEZÓNNÍ MENu 

Zimní menu 1
 Dýňová kari polévka  

s dýňovými semínky
 Pozvolna vařená býčí plec s omáčkou 

Barolo, polentou a černým kořenem 
à la crème

 Hruška pošírovaná bílým vínem s grand 
Marnier sabayonem a skořicovými 
tyčinkami

28,00 € / 755 CZK na osobu

tradiční české zimní menu 2
 Husí paštika s kdoulovým želé 

a brioškou
 Smažený říční okoun v koprové 

omáčce s máslovými fialovými 
mrkvičkami a pečenými bramborami

 Pěna z vanilky a lískových oříšků se 
švestkovo- jablečným kompotem

32,00 € / 865 CZK na osobu

Zimní menu 3
 Pescaccio z mořského pstruha 

s celerovo-grepovým salátem
 ta nejlepší husa se smaženými 

knedlíčky, červeným zelím s fíky 
a pelyňková omáčka

 Marcipánový pudink s vaječným 
koňakem a skořicovou polevou

36,00 € / 970 CZK na osobu

Zimní menu 4
 tranšírovaný  uzený ''arktický 

růžový losos'' s jablečným salátem 
a hořčicovo-smetanovou omáčkou

 Vývar z červeného zelí s bažantem
 Medajlonky z hovězí svíčkové na pyré 

z červené řepy, pórek v lanýžovém 
krému a omáčkou Madeira

 Perníková pěna s mandlovou zmrzlinou  
a marinovaným grepfruitem

55,00 € / 1 485 CZK na osobu

7/8
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návrat do hlavního menu

Dětské menu
aby si oslavu, nebo párty užili i ti nejmenší hosté, připravili jsme speciální 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
 Mražené čokoládové sušenky s karamelovým přelivem a lískooříškovým krémem

Míchaný, zeleninový talíř bude založený na stole, polévka servírovaná, hlavní chod 
a dezert formou buffetu.

21,00 € / 570 CZK na osobu

- Uvedené ceny jsou nezávazné. -
- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem 

(ceny v EUR jsou pouze orientační). -

8/8
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návrat do hlavního menu

Gala Buffé
Jednohubky, které dostanete při příjezdu

 tatarák z lososa s kaviárem a křenem
 Kuřecí kousky tandoori s černým sezamem
 Krevetový koktejl s chřestem a kerblíkem
 tvrdý španělský sýr ve fíkovo-ořechovém kabátku

Předkrmy
 Pozvolna pečený losos s chilli a medovou emulzí
 tuňák s pikantní černou omáčkou
 Salátová srdíčka s citrónovým dresinkem 
 grilovaný chřest zabalený v parmské šunce
 Halibut s růžovým grepem a zázvorovým dresinkem
 Kuřecí pastrami s krémovým dresinkem z kysaného zelí
 uzené hovězí maso s olivovou tapenádou a domácími slanými tyčinkami

  Kořeněné krevety s čínskými nudlemi a koriandrem
 Pštrosí Carpaccio s marinovanými fíky
 Zvěřinová paštička
 Variace nakládaných sleďů

Saláty
 Výběr ze zelených listových salátů - čekanka, římský salát, ledový salát, Lolo rosso
 Salátová okurka, paprika, rajčata, mrkev,
 Caesar dresink, bylinkový nebo francouzský dresink

1/3
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návrat do hlavního menu

Gala Buffé

- Menu sestavíme dle Vašeho přání. - 
- Minimální počet osob = 35. -

- Uvedené ceny jsou nezávazné. -
- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem 

(ceny v EUR jsou pouze orientační). -

Polévky
 Krémová polévka z hříbků s tymiánovými krutonky

Hlavní chod
 telecí hřbet plněný fíky a cibulovou pěnou
 Pozvolna pečené jehněčí s jogurtem, koriandrem a citronem
 grilovaný mořský vlk s pěnou z bílého chřestu
 Pečená kachna s červeným zelím a houskovým knedlíkem
 glazované hovězí teriyaki se zeleninou wok
 Orecchiette s výběrem z mořských plodů se šafránovou omáčkou a jasmínovou rýží
 Krémová polenta s restovanou zeleninou
 Sezónní zelenina
 brambory grenaille

Dezerty
 Profiterolky s Bourbonskou vanilkovou pěnou
 Hořkosladký belgický čokoládový koláč
 Křupavý mléčný koláč
 Jablkový dort s vlašskými ořechy 
 Meruňkový Frangipane se zázvorovým krémem
 Crème Brûleè ovoněné chilly a citronovou trávou

68,00 € / 1 840 CZK na osobu

2/3



26

návrat do hlavního menu

 Výběr čerstvě vymačkaných ovocných šťáv z pomerančů, grepů nebo jablek

 čerstvě z naší pekárny:  
výběr sladkého pečiva a croissantů, široká nabídka chlebů a dalšího pečiva

 Výběr různých zavařenin a medů
 Nabídka krájeného ovoce

 Jogurty a müsli: 
jablečné müsli, Birchermüsli, ovocné müsli, řecký jogurt s medem a oříšky 

 Nabídka ryb: 
uzený losos, uzený pstruh, uzená makrela, marinový losos v kopru, sleď v červené řepě, 
račí salát s koprem

 Nabídka uzenin: 
Milano salám, parmská šunka, hovězí pastrami, Mortadela, uzená šunka, krůtí šunka 
a různé druhy paštik

 Velký výběr mezinárodních sýrů

 Míchaná vejce s bylinkami, norimberské párečky, fazole v tomatě, grilovaná rajčata, 
šunka

savoy brunch 

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

- Uvedené ceny jsou nezávazné. -
- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem 

(ceny v EUR jsou pouze orientační). -

 Výběr z bylinek, salátů a zeleniny s křupavými slunečnicovými semínky a širokým 
výběrem dresinků, olejů a octů

 Bůvolí mozzarella s Bresaolou a olivovými crostini 
 Kuřecí salát tandoori s celerem
 rajčatový salát s ananasem a thajskou bazalkou 
 grilované mořské plody s limetkou a chorizem 
 Bramborový salát s divokým česnekem s mascarpone a opečenou slaninkou
 žlutý meloun s ovčím sýrem, parmskou šunkou a rukolou

 Francouzská cibulačka
 Krémová houbová polévka

 Filet z tresky  pod bylinkovou krustou s dušenými rajčaty a petrželovým pyré
 rumpsteak z irského jehněčí s whisky omáčkou a dušenými fazolemi s ječmenem
 Pražská šunka s krémem z letní zeleniny a opečenými rannými bramborami
 těstoviny garganelli v rajčatovo-olivové omáčce se sýrem pecorino Sardo

 Vanilková krupicová kaše s třešňovým kompotem
 Broskvový salát s mátou a plantážnickým punčem 
 Panna Cotta z marakuji s ostružinovou omáčkou 
 čokoládový dort s mandlemi
 Vanilkový  cheesecake

45,00 € / 1 215 CZK na osobu

3/3
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návrat do hlavního menu

Slavnostní dort
Na Vaší slavnostní tabuli samozřejmě nesmí chybět ani slavnostní dort a jiné cukrářské delikate-
sy. Náš tým cukrářských mistrů je připraven splnit všechna Vaše přání a osladit Vám Váš slavnost-
ní den těmi nejdelikátnějšími cukrovinkami, které se Vám budou rozplývat na jazyku. 

SLaVNOStNÍ DOrt
Pro Vaši inspiraci uvádíme nejoblíbenější varianty našich slavnostních dortů:

 čokoládový
 čokoládovo-banánový
 Ořechový
 Kokosový
 Vanilkový
 Vanilkový s čerstvým ovocem
 Smetanový s čerstvým ovocem

Každý z těchto dortů Vám můžeme potáhnout marcipánovou hmotou a ozdobit cukrářskými 
dekoracemi, živými květinami či saténovými stuhami, a to vše v barvě dle Vašeho přání a vkusu. 

Stejně tak Vám každý z těchto dortů můžeme vyrobit v různých tvarech:
 Kulatý
 čtvercový
 Obdélníkový
 ve tvaru srdce
 V podobě oblíbených zvířátek, postaviček apod. 

DOrtOVÉ DEKOraCE
Podle charakteru Vaší oslavy Vám můžeme dort dále dozdobit:

 čokoládovými figurkami
 Klasickými narozeninovými svíčkami
 Narozeninovou svíčkou ve tvaru čísla
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Open Bar

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

- uvedené ceny jsou nezávazné. -
- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem 

(ceny v Eur jsou pouze orientační) -

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 osobu

superior
 Martini, campari, sherry
 slivovice, becherovka, gin, vodka, 

bacardi Rum 
 Whiskey jameson, ballantines
 Cognac Martell VS, Metaxa 5*
 Moravské červené a bílé víno
 pivo pilsner Urquell
 Mattoni, Aquila, coca cola,  

Tonic, juice
 Káva, čaj

28,00 € / 755 CZK na osobu

De Luxe
 Martini, campari, sherry sandeman
 slivovice, Tequila, becherovka, baileys, 

gin, vodka, bacardi Rum 
 Chivas regal 12 years old,  

jack Daniel’s
 Cognac Hennessy FiNE,  

Remy Martin vsop,  
Metaxa 7*

 Míchané nápoje alkoholické, 
nealkoholické

 Moravské červené a bílé víno
 pivo pilsner Urquell
 Mattoni, aquila water, Coca Cola,  

Tonic, juice
 Káva, čaj

35,00 € / 945 CZK na osobu
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Květinový servis
Důležitou součástí Vaší oslavy je samozřejmě i dokonalé a perfektně sladěné květinové aranžmá, 
který Váš velký den udělá ještě krásnějším a kouzelnějším. 

KyTIcE pRo osLAvENcE
Díky celoroční bohaté nabídce nejrůznějších druhů květin a širokému sortimentu dekoračních 
doplňků Vám naše květinová specialistka uváže dokonalou kytici. ať již dáváte přednost 
klasickému stylu či něčemu více extravagantnímu, z naší nabídky si zaručeně vyberete.

 Klasické kytice vázané dokulata
 Převislé kytice
 Extravagantní kytice

KVětiNOVá VýZDOBa SLaVNOStNÍ taBuLE
Veškerá květinová výzdoba by měla být vždy typově i barevně sladěna. abychom Vám zaručili 
dokonalý výsledek, přizpůsobíme Vašemu výběru nejen květinovou dekoraci Vaší svatební 
tabule, ale rovněž barvu ubrusů, ubrousků, svíček a všech dalších dekoračních prvků.

KVětiNOVá VýZDOBa SáLu
Nejen slavnostní tabule, u které budete stolovat se svými hosty, ale i celý sál určený pro Vaši 
hostinu si zaslouží dokonalé aranžmá. 

1/2
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Květinový servis
páRTy DEKoRAcE
Květinovou výzdobu dle Vašeho přání rádi doplníme i dalšími párty dekoracemi jako např.:

 Ozdobné girlandy
 Nafukovací balónky
 Diamantové konfety
 Slavnostní šerpy a ubrousky

DětSKÉ DEKOraCE
Především pro nejmenší je důležité připravit dokonalou oslavu, a to nejlépe v duchu jejich 
oblíbených pohádkových postaviček či filmových hrdinů. Nabídnout Vám proto můžeme:

 Barevné girlandy v různých tvarech – motýlci, papoušci, srdíčka atd.
 Nafukovací balónky s oblíbenými motivy – Hello Kitty, Medvídek Pú, Spiderman atd.
 Konfety, serpentýny, frkačky, trumpety, čepičky, klouboučky, masky, škrabošky
 Nafukovací skákadla apod.

2/2
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Doprovodný program
Nezapomínáme ani na doprovodný program v průběhu svatební hostiny a z naší nabídky 
uvádíme pro Vaši inspiraci alespoň tento krátký přehled.

žiVá HuDBa
 Moderní – oldies / pop / taneční hity
 Klasická
 Lidová

REpRoDUKovANá hUDbA
 Dj

taNEčNÍ VyStOuPENÍ
 Standardní & latinsko-americké tance
 Rock & roll
 step
 Kankán

DiVaDELNÍ VyStOuPENÍ
 Divadlo
 Kejklíři
 šermíři

iLuZiONiStiCKá SHOW
 Kouzelnická show
 iluzionistická show s partnerkou

OHňOStrOJ
 Ohňostroj bez hudebního doprovodu
 Ohňostroj s hudebním doprovodem

PrOgraM PrO Děti
 Kouzelník, klauni
 tvarování balónků, malování na tvářičky
 Nafukovací skákadla
 Loutkové divadlo
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PŮJčOVNa MaSEK a KOStýMŮ
Chcete-li sobě i svým hostům plánovanou oslavu ještě více zpestřit, můžete ji pojmout formou 
maškarního plesu či karnevalu. Pro tento případ Vám nabízíme možnost zapůjčení nejrozličnějších 
masek a kostýmů.

 Filmové kostýmy – Batman, Superman, Marilyn Monroe atd.
 Historické kostýmy – gladiátor, Faraon, Caesar, Řecká princezna, Egypťanka atd.
 čarodějnické kostýmy
 Klaunské kostýmy
 Halloweenské kostýmy
 Dětské kostýmy – červená Karkulka, Princezna, Sněhurka, andílek, Pirát, rytíř,  

Superman, Ninja atd.

abyste na svůj slavnostní den mohli vzpomínat a připomenout si jej i za několik let, můžete vyu-
žít služeb našeho fotografa či kameramana, kteří zachytí nejkrásnější okamžiky a momenty Vaší 
oslavy.

SLužBy FOtOgraFa
 balíček č. 1 2 hodiny focení

  CD s 50 fotografiemi ve vysokém rozlišení
  a 10 vybranými fotografiemi s profesionální retuší

 balíček č. 2 4 hodiny focení
  CD se 100 fotografiemi ve vysokém rozlišení
  20 vybranými fotografiemi s profesionální retuší
  a 10 kusy vybraných fotografií v tištěné podobě /10×15 cm/ do 24 hodin

 balíček č. 3 6 hodin focení 
  CD se 150 fotografiemi ve vysokém rozlišení
  30 vybranými fotografiemi s profesionální retuší
  a 20 kusy vybraných fotografií v tištěné podobě /10×15 cm/ do 24 hodin

Doplňkové služby 1/2
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SLužBy KaMEraMaNa
 balíček č. 1 2 hodiny natáčení

  DVD s 30-ti minutovým záznamem do 24 hodin
 balíček č. 2 4 hodiny natáčení

  DVD s 60-ti-minutovým záznamem do 24 hodin
 balíček č. 3 6 hodin natáčení

  DVD s 90-ti minutovým záznamem do 24 hodin

V případě Vašeho zájmu je samozřejmě možné služby fotografa a kameramana zkombinovat.

Doplňkové služby 2/2
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Ceník květinového servisu

Všechny ceny jsou uvedeny za 1 kus, vč. DPH. Závazné jsou ceny uvedené v Eur, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v CZK jsou pouze orientační). Nabídka je platná pro období 01. 04. 2017 – 31. 03. 2018. 
Kalkulace dalších možností květinového servisu na vyžádání. Změna cen vyhrazena. 

NáZEV NaBÍDKy Typ
HOStÉ ByDLÍCÍ  

v hoTELU
HOStÉ NEByDLÍCÍ  

v hoTELU

EUR CZK EUR CZK

KyTIcE  
KLAsIcKá  
VáZaNá  

DoKULATA

průměr 15 cm 40 1 000 80 2 000

průměr 20 cm 46 1 150 92 2 300

průměr 25 cm 53 1 320 106 2 640

průměr 30 cm 61 1 520 122 3 040

průměr 35 cm 70 1 750 140 3 500

KyTIcE  
KLAsIcKá 
PŘEViSLá

délka 50 cm 68 1 700 136 3 400

délka 100 cm 78 1 955 156 3 910

délka 150 cm 90 2 250 180 4 500

KyTIcE  
EXtraVagaNtNÍ

průměr 20 cm 
nebo délka 30 cm 80 2 000 160 4 000

průměr 30 cm 
nebo délka 40 cm 92 2 300 184 4 600

průměr 35 cm 
nebo délka 50 cm 106 2 645 212 5 290

NáZEV NaBÍDKy Typ
HOStÉ ByDLÍCÍ  

v hoTELU
HOStÉ NEByDLÍCÍ  

v hoTELU

EUR CZK EUR CZK

VýZDOBa  
SLaVNOStNÍ taBuLE  

KLAsIcKá

ikebana – délka 35 cm 40 1 000 80 2 000

ikebana – délka 50 cm 48 1 200 96 2 400

ikebana – délka 100 cm 58 1 440 116 2 880

ikebana – délka 150 cm 70 1 750 140 3 500

VýZDOBa  
SLaVNOStNÍ taBuLE  

EXtraVagaNtNÍ

ikebana – délka 35 cm 48 1 200 96 2 400

ikebana – délka 50 cm 58 1 440 116 2 880

ikebana – délka 100 cm 69 1 730 138 3 460

ikebana – délka 150 cm 83 2 080 166 4 160
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návrat do hlavního menu

Ceník dekorací & pronájmů

Všechny ceny jsou uvedeny za 1 kus, vč. DPH. Závazné jsou ceny uvedené v Eur, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepo-
čteny platným denním kurzem (ceny v CZK jsou pouze orientační). Nabídka je platná pro období 01. 04. 2017 – 31. 03. 2018. 

Kalkulace dalších možností květinového servisu na vyžádání. Změna cen vyhrazena. 

NáZEV NaBÍDKy Typ
HOStÉ ByDLÍCÍ  

v hoTELU
HOStÉ NEByDLÍCÍ  

v hoTELU

EUR CZK EUR CZK

páRTy  
DEKoRAcE

girlanda Happy Birthday 18 450 36 900

girlanda barevná  
– různé tvary 4 m 16 405 32 810

girlanda barevná  
– různé tvary 6 m 20 495 40 990

lampiony barevné  
– sada 10 kusů 69 1 725 138 3 450

konfety – 1 balení 20 495 40 990

konfety vystřelovací – 30 cm 40 1 005 80 2 010

konfety vystřelovací – 60 cm 52 1 305 104 2 610

serpentýny – sada 3 ks 15 375 30 750

trumpety – sada 4 ks 18 450 36 900

nafukovací balónky  
barevné – sada 10 ks 15 375 30 750

nafukovací balónky  
s potiskem – sada 10 ks 36 900 72 1 800

balónek fóliový – 45 cm 27 675 54 1 350

balónek fóliový – 65 cm 48 1 200 96 2 400

párty čepičky – sada 6 ks 18 450 36 900

NáZEV NaBÍDKy Typ
HOStÉ ByDLÍCÍ  

v hoTELU
HOStÉ NEByDLÍCÍ  

v hoTELU

EUR CZK EUR CZK

PrONáJEM SáLŮ  
a SaLÓNKŮ  

PrO SLaVNOStNÍ 
HOStiNu*

savoy Royal Restaurant  
– Lounge i 500 13 000 500 13 000

savoy Royal Restaurant  
– Lounge ii 400 10 000 400 10 000

savoy Royal Restaurant  
– Lounge iii 400 10 000 400 10 000

savoy Royal Restaurant  
– Lounge i – iii 900 22 000 900 22 000

Savoy restaurant Lounge 1 000 24 000 1 000 24 000

Všechny ceny jsou uvedeny za 1 den pronájmu, vč. DPH. Závazné jsou ceny uvedené v Eur, vč. DPH, které budou v případě potře-
by přepočteny platným denním kurzem (ceny v CZK jsou pouze orientační). Nabídka je platná pro období 01. 04. 2017 – 31. 03. 2018. 

Kalkulace dalších služeb na vyžádání. Změna cen vyhrazena. *V ceně pronájmu není zahrnuta květinová výzdoba ani jiné 
dekorace. **Cena je kalkulována na maximálně 6 hodin pronájmu.
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návrat do hlavního menu

Ceník doplňkových služeb

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH. Závazné jsou ceny uvedené v Eur, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v CZK jsou pouze orientační). Nabídka je platná pro období 01. 04. 2017 – 31. 03. 2018. Kalkulace dalších služeb na vyžádání.  
Změna cen vyhrazena. *Cena půjčovného je uvedena za 1 den a 1 kus.**Ceny doprovodného programu budou upřesněny dle konkrétních požadavků, počtu účinkujících a délky produkce.

NáZEV NaBÍDKy Typ
HOStÉ ByDLÍCÍ  

v hoTELU
HOStÉ NEByDLÍCÍ  

v hoTELU

EUR CZK EUR CZK

PŮJčOVNa MaSEK  
a KOStýMŮ*

kostým pro děti 25 625 50 1 250

kostým pro děti – maskot 90 2 250 180 4 500

kostým pro dospělé  
– Standard 35 875 70 1 750

kostým pro dospělé  
– Deluxe 45 1 125 90 2 250

kostýmní doplňky  
(paruky, škrabošky atd.) 20 500 40 1 000

DopRovoDNý  
PrOgraM**

živá hudba – moderní 1 000 26 000 2 000 52 000

živá hudba – klasická 1 000 26 000 2 000 52 000

reprodukovaná hudba – DJ 350 9 000 700 18 000

taneční vystoupení 1 000 26 000 2 000 52 000

ohňostroj 3 200 80 000 6 400 160 000

divadlo, kejklí ři, šermíři 1 000 26 000 2 000 52 000

kouzelnická show 600 15 000 1 200 30 000

NáZEV NaBÍDKy Typ
HOStÉ ByDLÍCÍ  

v hoTELU
HOStÉ NEByDLÍCÍ  

v hoTELU

EUR CZK EUR CZK

DopRovoDNý  
PrOgraM**

iluzionistická show  
s partnerkou 1 000 26 000 2 000 52 000

kouzelnické vystoupení  
pro děti 600 15 000 1 200 30 000

vystoupení klaunů pro děti 600 15 000 1 200 30 000

SLužBy  
foTogRAfA

balíček č. 1 600 15 000 1 200 30 000

balíček č. 2 900 22 500 1 800 45 000

balíček č. 3 1 350 33 750 2 700 67 500

SLužBy  
KAMERAMANA

balíček č. 1 780 19 500 1 560 39 000

balíček č. 2 1 180 29 500 2 360 59 000

balíček č. 3 1 760 44 000 3 520 88 000
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návrat do hlavního menu

Nabídka je platná pro období 01. 04. 2017 – 31. 03. 2018.

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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