NABÍDKA
KONFERENČNÍCH PROSTOR
možnosti uspořádání

DRIVING RANGE 200
rozloha

13,8 x 10,5

škola

120 míst

divadlo

220 míst

tabule

44 míst

U-tvar

36 míst

T-tvar

36 míst

Možnost rozdělit
na 2 místnosti
– Tiger 70
– Watson 90

WATSON 90

TIGER 70
rozloha

7,1 x 9,4

škola

40 míst

divadlo

70 míst

tabule

20 míst

U-tvar

18 míst

T-tvar

18 míst

rozloha

11,7 x 9,4

škola

60 míst

divadlo

90 míst

tabule

28 míst

U-tvar

24 míst

T-tvar

24 míst

NABÍDKA
KONFERENČNÍCH PROSTOR
možnosti uspořádání

DRIVING RANGE 60
rozloha

11,6 x 12

škola

36 míst

divadlo

60 míst

tabule

28 míst

U-tvar

26 míst

T-tvar

26 míst

DRIVING RANGE 50

DRIVING RANGE 40
rozloha

12,6 x 4,3

škola

30 míst

divadlo

50 míst

tabule

24 míst

U-tvar

20 míst

T-tvar

20 míst

rozloha

10,2 x 9,2

škola

50 míst

divadlo

70 míst

tabule

28 míst

U-tvar

26 míst

T-tvar

26 míst

NABÍDKA
KONFERENČNÍCH PROSTOR
možnosti uspořádání

DRIVING RANGE 30
rozloha

6,5 x 4,5

škola

12 míst

divadlo

30 míst

tabule

18 míst

U-tvar

14 míst

T-tvar

14 míst

DRIVING RANGE 20
rozloha

8,6 x 4,4

škola

20 míst

divadlo

30 míst

tabule

16 míst

U-tvar

14 míst

T-tvar

14 míst

NABÍDKA
KONFERENČNÍCH PROSTOR
technické možnosti a ceny
HLAVNÍ TECHNICKÉ BENEFITY KONFERENČNÍCH SÁLŮ TIGER A WATSON
• Velkoplošná projekce ve Full HD rozlišení 1920x1080p
• Velkoformátové displeje pro zadní řady velkého sálu, které mohou být využity při rozdělení sálů samostatně,
např. pro reklamní smyčky nebo prezentaci při pořádání konferencí, rautů, recepcí či ﬁremních večírků
• Prezentace s možností využití interaktivní technologie s možností kreslení a ovládání prezentace perem eBeam
na prezentačním displeji
• Kvalitní stereo ozvučení doplněné bezdrátovými mikrofony
• Možnost využití vlastního hudebního zdroje nebo připojení pro DJ
• Akusticky upravený sál pro kvalitní přednes mluveného slova a reprodukované hudby
• Kapacita až pro 220 účastníků při sloučení sálů Tiger a Watson s možnostmi rozdělení sálů na hlavní a vedlejší sál
pro menší skupiny nebo s využitím sálu Tiger pro občerstvení včetně využití velkoplošných prezentačních displejů.
• Čtecí zařízení se software pro scrollování textu na prezentačním displeji

KONFERENČNÍ BALÍČEK
Půldenní konferenční balíček (min. 20 osob)
• Pronájem konferenční místnosti
• Dataprojektor, plátno, ﬂipchart, Wi-ﬁ
• Dopolední nebo odpolední Coﬀee Break Basic
• Káva, čaj a voda po celou dobu jednání
• Oběd formou bufetu dle šéfkuchaře

855 CZK / osoba

Celodenní konferenční balíček (min. 20 osob)
• Pronájem konferenční místnosti
• Dataprojektor, plátno, ﬂipchart, Wi-ﬁ
• Dopolední a odpolední Coﬀee Break Basic
• Káva, čaj a voda po celou dobu jednání
• Oběd formou bufetu dle šéfkuchaře

1 135 CZK / osoba

CENÍK

Rozměry

Plocha

Škola

Divadlo

Tabule

U-tvar

T-tvar

Driving Range 20

8,6 x 4,4

37,84 m2

20

30

16

14

Driving Range 30

6,5 x 4.5

29,25 m2

12

30

18

Driving Range 40

12,6 x 4,3

54,18 m2

30

50

Driving Range 50

10,2 x 9,2

93,84 m2

50

Driving Range 60

11,6 x 5,5

63,8 m2

celý den

půl dne

14

6 000

4 500

14

14

6 000

4 500

24

20

20

6 000

4 500

70

28

26

26

7 000

5 000

36

60

28

26

26

7 000

5 000

Driving Range 200 13,8 x 10,5 144,9 m2

120

220

44

36

36

21 000

15 000

Tiger 70

7,1 x 9,4

67 m2

40

70

20

18

18

12 000

7 000

Watson 90

11,7 x 9,4

110 m2

60

90

28

24

24

15 000

9 000

1 500

Profesionální ozvučení místnosti

4 000

Flipchart

500

včetně 2 mikrofonů
(bezdrátový ruční, náhlavní nebo klopový)

Prezentér

200

Externí reproduktor

Cena pronájem:

Dataprojektor

2 000

s bezdrátovým ručním mikrofonem
Ceny jsou včetně DPH.

NABÍDKA
OBČERSTVENÍ
možnosti
COFFEE BREAKS
odpočinek u kávy a zákusku
PLANT
káva, čaj, karafa vody s citrónem, džus

110 CZK / osoba

BASIC
káva, čaj, karafa vody s citrónem, džus, 100 g čerstvé ovoce,
1 ks sladkého, 1 ks sendvič

170 CZK / osoba

STANDARD
káva, čaj, karafa vody s citrónem, džus, 100 g čerstvé ovoce, 100 g zeleninové crudité,
2 ks sladkého, 2 ks sendvič

210 CZK / osoba

PREMIUM
káva, čaj, karafa vody s citrónem, džus, 100 g čerstvé ovoce, 100 g zeleninové crudité,
2 ks sladkého, 2 ks sendvič, salát caprese nebo ceasar s krutony, domácí jogurt s rakytníkem
a pečeným müsli nebo skyr s bio sirupem a bezlepkovým müsli

250 CZK / osoba

VÝBĚR SLADKÉHO PEČIVA A SENDVIČŮ
Tramezzinni: caprese, uzený losos, sušená šunka, zelenina s avokádem
Croissanty: šunka s ementálem, vejce s ředkvičkami, kozí sýr s červenou řepou, krevety
Wrapy: roastbeef, tuňák s rajčaty, Ceasar s kuřecím masem, zelenina a hummus
Sladké: mrkvový dort, perník s čokoládou, chessecake s jahodami, cupcakes,
jablečný koláč s vanilkovým dipem, brownies se slaným karamelem

Ceny jsou včetně DPH.

NABÍDKA
OBČERSTVENÍ
možnosti
SERVÍROVANÉ MENU
BUSINESS LUNCH
Polévka dle denní nabídky nebo míchaný salát
Výběr ze dvou hlavních chodů z denního menu
Business lunch s výběrem servírujeme pro skupiny do 20 osob

220 CZK

SERVÍROVANÉ 2CHODOVÉ MENU
Menu A

270 CZK

Předkrmy
Polévka dle denní nabídky
Řecký salát s balkánským sýrem
Pražská šunka s křenovým dipem
Hlavní chody
Steak z vepřové kotlety, fazolky, šťouchané brambory
Kuřecí Supreme, zelenina ratatouille, kuskus
Pečená treska s rajčaty, bramborovo-mrkvové pyré
Hovězí nudličky na zeleném pepři, jasmínová rýže
Menu B

320 CZK

Předkrmy
Polévka dle denní nabídky
Trhaný salát s grilovaným sýrem
Uzená kachní prsa s vlašským salátem
Hlavní chody
Filet z lososa s bylinkovým pyré a červenou řepou
Hovězí Stroganoﬀ s jasmínovou rýží
Vepřové karé s růžičkovou kapustou, bramborové pyré s parmazánem, drožďový jus
Kuřecí Supreme se sušenými rajčaty, gratinované brambory, demiglace
SERVÍROVANÉ 3CHODOVÉ MENU
Menu C

370 CZK

Předkrmy
Krémová cibulačka s krutony
Caprese salát
Drůbeží paté s brusinkami
Hlavní chody
Vepřová panenka s čočkou Beluga, zeleninou a medovým glazé
Filet z lososa s citrónovým risottem, šalotková brunoise
Těstoviny s plody moře, rajčatovou omáčkou a jarní cibulkou
Dezerty
Čokoládové Brownies s banánovou pěnou
Jablečný koláč s vanilkovým dipem

Ceny jsou včetně DPH.

NABÍDKA
OBČERSTVENÍ
možnosti
SERVÍROVANÉ MENU
Menu D

450 CZK

Předkrmy
Hráškový krém s uzeným lososem
Trhaný salát s kozím sýrem a medovo-hořčicovým dresinkem
Vitello tonnato se sýrem pecorino a smažené kapary
Hlavní chody
Steak z hovězí svíčkové, presované Granaille, koňaková omáčka
Kachní prsa s rybízovým demiglace, batátové pyré
Šafránové Risotto s krevetami
Dezerty
Mille feuille s malinami
Tiramisu DIVIDED

VEGETARIÁNSKÉ POKRMY
Houbové Risotto
Těstoviny s cherry rajčaty a jarní cibulkou
Zeleninový kuskus
Zelenina na kari s kokosovým mlékem, jasmínová rýže

Pro skupiny od 20 osob servírujeme předem sestavené menu, nebo bufet dle nabídky.

Ceny jsou včetně DPH.

NABÍDKA
OBČERSTVENÍ
možnosti
BUFETY
Bufet dle šéfkuchaře

350 CZK

Polévka a salát
2 masité hlavní chody (nebo 1 masitý a 1 vegetariánský)
2 druhy příloh
Variace domácích dezertů
Bufet Palmer

550 CZK

Předkrmy
Variace českých sýrů zdobená ovocem a ořechy
Krájená šunka od kosti doplněná nakládanými okurkami, feferonkou a křenem
Zeleninové crudité s bylinkovým dipem a dipem z modrého sýru
Saláty
Míchaný zeleninový salát
Trhaný ledový salát s cherry rajčaty a balsamico redukcí
Hlavní chody
Pečené kuřecí paličky naložené v bylinkách
Grilovaná vepřová pečeně s dijonskou hořčicí
Hovězí ragú s kapary a smetanou
Přílohy
Jasmínová rýže
Pečené brambory s rozmarýnem
Grilovaná kořenová zelenina
Dezerty
Tvarohový koláč s jahodovou omáčkou
Ovocný salát
Bufet Snead

650 CZK

Předkrmy
Variace českých sýrů zdobená ovocem a ořechy
Rajčata s mozzarellou a bazalkovým pestem
Variace českých uzenin se zeleninovým pickles
Saláty
Caesar salát s krutony a parmazánem
Řecký salát s balkánským sýrem
Trhané listy s medovo-hořčicovým dresinkem a cherry rajčaty
Hlavní chody
Grilovaný pstruh s pažitkovou omáčkou
Kuřecí řízečky tandoori s jogurtovo česnekovým dresinkem
Grilovaná krkovička naložená v bylinkách
Hovězí Stroganoﬀ
Přílohy
Šťouchané brambory s jarní cibulkou
Grilovaná zelenina
Zeleninový kuskus
Pečené cibulové brambory
Dezerty
Variace minidezertů
Hruškový koláč se slaným karamelem
Domácí lívance s tvarohem a borůvkovou omáčkou

Ceny jsou včetně DPH.

NABÍDKA
OBČERSTVENÍ
možnosti
BUFETY
Bufet Jones

750 CZK

Předkrmy
Lososový tatarák servírovaný na listech salátu s citronem
Nakládané české sýry s olivami a sušenými rajčaty
Parmská šunka se žlutým melounem
Polévky
Francouzská cibulačka se sýrovými krutony
Saláty
Míchaný salát se špenátovými listy a sýrem roquefort
Caesar salát s kuřecími stripsy
Hlavní chody
Koktejlové řízečky z kuřecích prsou a vepřové panenky
Steak z hovězí roštěné naložené v pepři
Steak z norského lososa s limetkovou omáčkou
Přílohy
Zeleninové rattatouille
Rýžový pilaf
Bylinkové pyré
Lehký bramborový salát s estragonem a rajčatovým concassé
Dezerty
Variace minidezertů
Malinový cheesecake z ricotty
Crème brûlée
Bufet Hogan

850 CZK

Předkrmy
Uzený losos s rukolou a žampionovo koprovým dipem
Hovězí roastbeef s remuládou z hrubozrnné hořčice a celeru
Výběr francouzských sýrů s ovocem a ořechy
Variace českých uzenin
Saláty
Trhané listy s ořechy, hruškou a sýrem gorgonzola
Salát Nicoise a tuňákem
Zeleninové crudité s bylinkovým dipem a dipem z modrého sýru
Hlavní chody
Filety z candáta s bylinkovou omáčkou
Grilovaná marinovaná vepřová panenka
Kuřecí Supreme teriyaki
Hovězí Basturma s olivami
Kuřecí křídla BBQ
Přílohy
Jasmínová rýže
Smetanové brambory
Dušená zelenina na másle
Česnekový kuskus
Dezerty
Krájené ovoce
Tiramisu
Čokoládový mousse s mučenkou

Ceny jsou včetně DPH.

NABÍDKA
OBČERSTVENÍ
možnosti
BUFETY
Bufet Nicklaus

950 CZK

Předkrmy
Belgický tatarský biftek na listech trhaného salátu s bramborovými chipsy
Variace mezinárodních sýrů zdobená fíkovým chutney a ořechy marinované v medu
Selekce italských a španělských uzenin s olivami
Polévky
Houbový krém s bramborovou slámou
Saláty
Trhané listy s uzenými kachními prsíčky a redukcí portského vína
Marinovaná červená řepa s parfait z kozího sýra, rukola
Řecký salát s fetou a kalamata olivami
Hlavní chody
Tournedos z hovězí svíčkové s pepřovou omáčkou
Vepřová panenka s omáčkou Calvados s jablky
Saltimboca z tmavé tresky
Kuřecí prsa v červeném kari a kokosovém mléce
Kuřecí a vepřové koktejlové řízečky
Přílohy
Grilovaná toskánská zelenina
Bramborové pyré
Šafránová jasmínová rýže
Šťouchané brambory Grenaille
Bramborové noky s šalvějovým máslem
Dezerty
Čokoládové brownies s karamelovými ořechy
Malinový mousse
Variace makronek
Vanilkové proﬁteroles
Bufety nabízíme pro skupiny od 20 osob.

NÁPOJOVÝ BALÍČEK
Welcome drink package A: 1 dl sekt Bohemia nebo 2 dl pomerančový džus
Welcome drink package B: prosecco nebo pomerančový džus

70 CZK
90 CZK

Nápojový balíček 1 (nealkoholický nápoj, pivo nebo víno)
Nápojový balíček 2 (nealkoholický nápoj, pivo nebo víno, káva)

130 CZK
180 CZK

Open bar A: káva, čaj, nealkoholické nápoje, pivo, víno
• 1 hodina
• 2 hodiny
• 3 hodiny
• 4 hodiny

240 CZK
380 CZK
525 CZK
640 CZK

Open bar B: nealkoholické nápoje, pivo, víno, vybraný tvrdý alkohol (whisky, rum, tequila, vodka, gin)
• 1 hodina
• 2 hodiny
• 3 hodiny

340 CZK
580 CZK
980 CZK

Ceny jsou včetně DPH.

