THE VENUS SPA HOTEL
PRAVIDLA A STORNO POPLATKY PRO STRAVOVÁNÍ
NEUBYTOVANÝCH HOSTŮ A SKUPIN na rok 2015
Tato nabídka je platná v případě, že klient vybere pro všechny své hosty jednotné menu.
Hotel Venus akceptuje výjimky pro vegetariány, alergiky atd. a připraví pro ně speciální
menu – tyto požadavky je nutné sdělit s předstihem min. 24 hodin.
Ceny:
Uvedené ceny nabídek jsou za osobu a včetně DPH při stanoveném minimálním počtu osob.
Počet osob:
BUFET: Stravováni formou bufetu, je možné realizovat při min. počtu 50 osob. Pokud klient
požaduje bufet pro nižší počet osob, potom mu bude účtovaná cena navýšena o 20% příplatek.
A LA CARTE: V případě, že klient požaduje stravování pro méně než 5 osob, potom je možný
výběr a la carte z jídelního lístku restaurace hotelu Venus.
Prostory:
Pro průjezdové skupiny na obědy a večeře je určena restaurace hotelu Venus s kapacitou cca
96 míst.
Gratuita:
Zdarma menu včetně nápojů (pouze v případě, je-li objednán balíček nápojů) pro jednoho průvodce.
Zdarma menu včetně nápojů (pouze v případě, je-li objednán balíček nápojů) pro každou
21. osobu z celkového počtu osob ve skupině (tzn. počet vč. ostatních průvodců, tourleaderů, řidičů, atd.).
Storno poplatky:
Konečný stav účastníků musí být hotelu sdělen minimálně 2 dny před datem příjezdu. Při stornu
objednaného stravováni nebo sníženi počtu osob ve skupině či nesdělení informace o změně:
nad 48 hodin bez poplatku, 47-24 hodin 50% z celkové ceny.
Při zrušení objednávky nebo snížení počtu osob ve skupině ve lhůtě kratší než 24 hodin před
poskytnutím služeb nebo v případě neohlášeného nečerpáni služeb, bude klientovi účtována plná
cena objednaného stravování. Pokud klient čerpá služby ve větším, nežli objednaném množství,
bude mu účtováno za skutečný počet osob.
Na úhradu storno poplatků bude vystavena klientovi faktura, se splatností 14 dnů od data jejího
vystavení.
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Coffee break 200,-Kč / 8,-€
Překapávaná káva s mlékem nebo čaj s citronem
1ks – výběr z nealkoholických nápojů
Čerstvé sezónní ovoce
Křehký jablečný závin
2ks obložené bagetky
Welcome cocktail 50,-Kč / 1,50€
Sklenka sektu – Bohemia sekt Demi sec
Nebo
Sklenka Becherovky
Káva a zákusky 80,-Kč / 3,- €
Konvička kávy nebo čaje
Výběr ze tří druhů zákusků
Menu
Menu 1 180,-Kč / 7,-€
Hovězí polévka se zeleninou
Kuřecí roláda s bramborovou kaší
Jablečný závin se šlehačkou
Menu 2 240,-Kč / 9,-€
Zvěřinová paštika servírovaná s brusinkovým dipem
Jemná vepřová roláda na listovém špenátu s bramborovými noky
Čokoládový dort
Menu 3 200,-Kč / 8,-€
Slepičí polévka s masem a nudlemi
Svíčková na smetaně s houskovými knedlíky, citronem a brusinkami
Sacher dort
Menu 4 240,-Kč / 9,-€
Drůbeží vývar s bylinkovými nočky
Vepřová pečeně s houbovo-smetanovou omáčkou a špekovými knedlíky
Tvarohový závin s rozinkami máčenými v rumu
Menu 5 300,-Kč / 12,-€
Staročeská česneková polévka
Pečené maso z vepřového kolena, podávané s bílým zelím a houskovými knedlíky
Lívance se švestkovými povidly a čepičkou z čerstvého tvarohu
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Menu 6 550,-Kč / 20,-€
Křepelčí vajíčka podávaná na listovém salátě s avokádovým pyré
Marinovaný filet z norského lososa na grilovaných cuketách s petrželkovými brambory
Čokoládovo – pomerančový mousse
Menu 7 350,-Kč / 13,-€
Houbový krém
Dokřupava pečená kachní prsíčka macerovaná v černém pivě, červené zelí s variací českých knedlíků
Pralinkové knedlíčky s omáčkou z ovoce a koňaku
Menu 8 200,-Kč / 8,-€
Slepičí vývar s domácími nudlemi
Hovězí guláš s míchanou přílohou – ½ dušená rýže a ½ smažené bramborové hranolky
Jablečný závin se šlehačkou
Menu 9 200,-Kč / 8,-€
Kuřecí vývar s rýží a zeleninou
Vepřové medailonky s chřestem, přelité jemnou houbovou omáčkou,
podávané s bramborovými hranolky
Ovocný koláč
Menu 10 200,-Kč / 8,-€
Zeleninový salát s balkánským sýrem
Přírodní kuřecí prsíčko s míchanou přílohou – ½ dušená rýže a ½ smažené bramborové hranolky
Sacher dort
Menu 11 300,-Kč / 12,-€
Hovězí vývar s nudlemi
Pečené kachní stehno, podávané s bramborovými knedlíky a zelím
Jablečný závin se šlehačkou
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Bufet – pro společnost od 50 osob 400,- Kč / 15,- €
Salátový bar z čerstvě krájené zeleniny doplněný dresinkem
Polévka dle denní nabídky
Smažené bramborové hranolky
Přílohové těstoviny
Vařené brambory s čerstvým máslem
Dušená rýže
Variace dušené mladé zeleniny s čerstvým máslem
Guláš z hovězího masa
Pečená kuřecí stehýnka
Vepřové medailonky s houbovou omáčkou
Pečená tilápie s čerstvými bylinkami
Výběr sýrů, dekorovaný hroznovým vínem a jablky
Křehký jablečný závin
Sladká roláda s vanilkovým krémem
Čerstvé ovoce dle nabídky

Balíček nápojů 70,- Kč / 2,50 €
- 1 nápoj ( 0,3l pivo Pilsner urquel nebo 1dcl vína nebo 0,33l coca cola nebo 0,33l nebo 0,33l sprite
nebo 0,33l tonic nebo 0,33l minerální voda Mattoni nebo 0,2 juice)
- 1 káva s mlékem nebo čaj s citronem
- Na stolech bude založen džbán s vodou
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