Předvánoční
party
Výběr kvalitního jídla a pití • Servis nejvyšší kvality • Prestižní klimatizované konferenční prostory s
denním světlem, internetové připojení zdarma

Předvánoční party balíček
790 Kč/osoba
Vodka Lobby Bar

Brasserie mEating Point

Balíček zahrnuje
4 chodové servírované menu
nebo buffet
Půldenní pronájem
konferenčních prostor
Vánoční dekorace a reprodukovaná
hudba (Vánoční koledy)
Taste!t

Ballroom Franz Josef I.

Další program a služby na objednání
DJ, Disco, tématické party,
Funky nebo Big Band orchestr,
Jazz trio,
Smyčcový kvartet,
Barmanská koktejlová
ohnivá show,
Moderatoři, Hostesky,
Šatna
Bude nám ctí Vás brzy přivítat v hotelu Kings Court!
Rezervujte si svůj termín přímo s:
Katarina Durajova
Event coordinator
U Obecního domu 3, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Mob.: +420 774 859 797, Tel.: + 420 226 280 819, Fax: + 420 226 280 240
e-mail: events@hotelkingscourt.cz, web: www.hotelkingscourt.cz
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Nabídka občerstvení
4 chodové servírované menu
Předkrmy
Kachní jatýrka & foie gras paté, rajčatové chutney,
toast z žitného chleba • Grilovaný sýr chevre en croute,
Karamelizované vlašské ořechy, pyré z červené řepy •
Užený losos, crème fraiche, lososový kaviár •
Velité z máslové dýně,
Restovaný celer a bylinkové krutonky
Polévka
Tradiční česká rybí polévka • Kuřecí vývar
Hlavní jídla
Pečená Krůtí roláda, růžičková kapusta,
šťouchané brambory se sladkým česnekem,
rostbíf omáčka • Český smažený kapr,
Vánoční bramborový salát • Srnčí filet,
frikasé z fazolových lusků, petrželové pyré,
tymiánová omáčka • Pomalu pečené kachní stehno,
kořeněné červené zelí, confitovaný brambor •
Hříbkové rizoto s pečenou dýní a parmezánovými lupínky

Buffetové menu
Studený bufet
Hovězí pečeně s křenovou omáčkou • Parmská šunka s
melounem • Uzený losos •
Zeleninové předkrmy s olivami a uzeninymi • Capresse salát

Salaty
druhy salátů (Caesar, řecký,Nicoise)
Teplý bufet
Krůtí roláda • Hovězí ragú s houbami
a smetanou • Vánoční kapr s tradičním bramborovým
salátem • Mini kuřecí řízečky s tradičním
bramborovým salátem • Těstoviny pomodoro
s čerstvou bazalkou a cherry rajčátky • Dušená rýže
s bylinkami • Pečené brambory •
Zelené fazolky na másle
Dezerty
Jablečný závin s krémem •
Vanilkový cheesecake a lesní ovoce •
Vánoční cukroví • Ovoce

Dezerty
Jablečně skořicový koláč, crème anglaise •
Pěna z tmavé čokolády a vanilkový krém • Výběr z místních sýrů,
hroznové víno a chutney • Pannacotta s lesmín ovocem a
sušenky

Bufetové menu dostupné
pro min 30 osob

Nápojové balíčky od 180 Kč/osoba

Otevřený bar od 300 Kč/osoba

Nealkoholické nápoje • káva, čaj • rozlévané víno

Uvítací nápoj • mineráůlní voda • nealkoholické nápoje •
pivo • rozlévané vino • lihoviny • oříšky

Cena zahrnuje DPH v současně platné sazbě. 10%Diskreční servisní poplatek bude doúčtován ke konečnému účtu.

