
Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

KALENDÁŘ KÁVOVÝCH PŘESTÁVEK – TÝDENNÍ

325 Kč /osoba / 1x kávová přestávka 

Kávová přestávka vždy zahrnuje: 

Kávu – neomezené množství, kávu bez kofeinu, výběr z čajů, vodu, ovocný džus, čerstvé 

ovoce dle sezonní nabídky. 

Kávové přestávky jsou součástí konferenčních balíčků.

PONDĚLÍ

Dopolední přestávka

Toskánská bageta s Chorizem

Rajčatové chutney s bazalkou

Maková buchta

Odpolední přestávka

Dýňová bulka s uzeným sýrem 

Banánové smoothie

Rybízový koláč

*****

ÚTERÝ

Dopolední přestávka

Brioška plněná Camembertem a brusinkami

Řecký salát se sýrem Feta

Mramorová bábovka

Odpolední přestávka

Tmavá bulka plněná hovězí Bresaola a rukolou

Jogurt s ovesnými vločkami a javorovým sirupem

Ovocný muffin



STŘEDA

Dopolední přestávka

Kaiserka plněná sýrem s vlašskými ořechy a sušenými rajčaty

Chia pudink s dračím ovocem 

Čokoládový ,,Charleston“ koláč

Odpolední přestávka

Bagel s tuňákem, vajíčkem a červenou cibulí

Tvaroh s ovocnou omáčkou 

Banánové rybízové řezy 

*****

ČTVRTEK

Dopolední přestávka

Tiger bulka se sýrem Ementál

Nápoj z lesního ovoce a jogurtu 

Kakaový koláč s malinami

Odpolední přestávka

Bageta s Mortadellou

Mangové pyré s čokoládou a sušeným ovocem 

Bublanina s višněmi

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.



PÁTEK

Dopolední přestávka

Croissant plněný uzeným lososem 

Zeleninový quiche

Jablečný štrúdl 

Odpolední přestávka

Ciabatta plněná kuřecím masem a římským salátem

Zeleninová salsa s chilli

Perník s marmeládou

Kávové přestávky v sobotu a v neděli jsou připraveny dle výběru klienta

z uvedené týdenní nabídky.

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

WELCOME COFFEE LIGHT

Káva, káva bez kofeinu, 

výběr z čajů, voda, ovocný džus, 

Bageta s Mortadellou/uzeným sýrem a jablečný závin

250 Kč / osobu



Všechny kávové přestávky si můžete obohatit o následující položky:

NÁPOJE

Pomerančový Fresh juice 0,2 l

125 Kč / osoba

Neomezený nápojový bar – nealkoholické nápoje 

Natura neperlivá, Natura perlivá, Pepsi cola, Pepsi cola light, Mirinda, 7UP, 

Lipton ledový čaj, džus

250 Kč / osoba

Permanentní nabídka kávy/čaje 

300 Kč / osoba

FINGER FOOD

Kanapka s lososem a limetkou

Cherry rajčátka a mozzarella - špíz 

Kreveta s chilli a ananasem

Parmská šunka s melounem cantaloupe

90 Kč / kus

KOLÁČKY A SLADKÉ PEČIVO

Francouzský croissant, dánské pečivo, domácí ovocný koláč,

jablečný závin nebo muffin

90 Kč / kus

TAPAS

Smažené kuřecí stripsy s majonézou

Smažené jalapeños se sýrem Cheddar

Lososový špíz 

Quiche Lorraine

Grilovaná kreveta v bílém víně

90 Kč / kus

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.



VARIANTY NÁPOJOVÝCH BALÍČKŮ S OBČERSTVENÍM

MAJESTIC BASIC

400 Kč / osoba (1. hodina)

650 Kč / osoba (2. hodiny)

900 Kč / osoba (3. hodiny)

1x soft drink (voda, Pepsi Cola, Pepsi Cola Light, Mirinda, 7up, juice, atd.)

1x pivo

1x víno červené/bílé house 0,15 l

MAJESTIC STANDARD

600 Kč / osoba 

(pro 1 osobu / 1 hodinu openbar)

1x soft drink (voda, Pepsi Cola, Pepsi Cola Light, Mirinda, 7up, juice, atd 

1x pivo láhev + 1x víno červené / bílé house 0,15 l

1x kanapka

Rolovaný lilek s ovčím sýrem a sušenými rajčaty

Grilovaná cuketa zdobená pastou ze sušených rajčat a ořechy

Hummus s okurkou a arabským chlebem

Celozrnný chléb s domácím drůbežím paté, brusinkami a drcenými pistáciemi

MAJESTIC VINNÝ BAR

Prosecco – Bele Casel Asolo – 0,75 l/700 Kč 0,15 l/145 Kč

Chianti Classico – Castello di Verrazzano – 0,75 l /650 Kč / 0,15 l/145 Kč

Riesling – Jäger – 0,75 l /650 Kč / 0,15 l/145 Kč

Champagne Blanc de Blanc Esprit de Craie – Varnier Fanniere – 0,75l / 1700 Kč



MAJESTIC PLUS

600 Kč / osoba 

5x drink (soft drink, pivo, víno červené/bílé)

3x kanapka

Sýrový bodec - jehla s olivami a hroznovým vínem

Tramezzini se sýrovým krémem  a opékanou cuketou

Sušená meruňka s modrým sýrem a vlašskými ořechy 

Korejské taštičky a závitky s banánovou omáčkou

Celozrnný chléb s domácím drůbežím paté, brusinkami a drcenými pistáciemi

Zauzená kachní prsa se švestkovou omáčkou 

Černý chléb s domácím marinovaným lososem a koprem

Ostrý mini Thajský salát Yam Nua Yaang s hovězím masem a okurkou

Tyčinky Grissini se sušenou šunkou

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.



VÝBĚR Z OPEN SANDWICHŮ

Pražská šunka a křen na francouzské bagetě

Bageta se sýrem Ementál

Bageta s tuňákem a vejci 

Ciabatta se sýrem Gorgonzola

Grilovaná kuřecí prsíčka s pestem a majonézou na ciabattě

Bruschetta s rajčatovým concassée a ančovičkami

100 Kč / kus

ZELENINOVÉ SALÁTY

Řecký salát se sýrem Feta

Salát Nicoise s tuňákem

Caesar salát

100 Kč / kus

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.



BUFETOVÁ MENU

BUFET ŠÉFKUCHAŘE

750 Kč / osoba

PŘEDKRMY A SALÁTY

Jeden druh míchaných zeleninových salátů

Dva druhy studených předkrmů

Variace listových salátů a čerstvé zeleniny s výběrem dresinků 

POLÉVKA DLE DENNÍ NABÍDKY

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY

Dva hlavní chody včetně příloh

Jeden hlavní chod na vegetariánský způsob

DEZERTY

Výběr z mini dezertů

Čerstvé ovoce

Káva/čaj

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.



STUDENÝ BUFET

600 Kč / osoba

Variace listových salátů a čerstvé zeleniny s dresinky 

Mozzarella s cherry rajčaty s bazalkovým pestem

Výběr českých a zahraničních sýrů a uzenin

Cizrnový salát s římským kmínem

Grilovaná cuketová rolka s krůtím masem

Výběr z mini dezertů

Čerstvé ovoce

Káva/čaj

LEHKÝ BUFET

650 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY A SALÁTY

Variace listových salátů a čerstvé zeleniny s výběrem dresinků 

Caesar salát se sýrovými krutony a slaninou

V bylinkách marinovaný lilek a cukety s olivovým olejem 

Pečené masové kuličky s pikantní rajčatovou omáčkou

HLAVNÍ CHODY

Thajské červené kari s krůtím masem

Pasta s omáčkou puttanesca

DEZERTY

Výběr z mini dezertů

Čerstvé ovoce

Káva, čaj

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.



VEGETARIÁNSKÝ BUFET

840 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY A SALÁTY

Variace listových salátů a čerstvé zeleniny s výběrem dresinků 

Zeleninový wrap s hořčičným dresinkem

Grilovaná cuketa s pěnou z kozího sýra

Pěna z modrého sýra s hruškou a ořechy

POLÉVKA

Mrkvová polévka se zázvorem a kokosovým mlékem

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY

Těstoviny s pestem Trapanese

Lilkové lasagne s Mozzarellou

Gratinované parmazánové brambory

Grilovaná zelenina na rozmarýnu

Houbové rizoto s tymiánem

Pečené brambory Grenaille s červenou cibulí a česnekem

DEZERTY

Výběr z mini dezertů

Čerstvé ovoce

Káva/čaj

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.



MEZINÁRODNÍ BUFET – MAJESTIC I

900 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY

Variace listových salátů a čerstvé zeleniny, výběr dresinků

Listy římského salátu s Caesar dresinkem, česnekovými krutony a opečenou slaninou

Carpaccio z červené řepy s crème fraîche, piniovými oříšky a čerstvým barevným pepřem

Míchaný listový salát s grilovanými krevetkami

Čerstvé pečivo, chléb, máslo

POLÉVKA

Smetanová polévka z červené čočky 

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY

Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou

Kuřecí prsní řízečky v parmazánové strouhance

Houbové rizoto s tymiánem 

Bramborové pyré

Cous cous

Grilovaná zelenina

DEZERTY

Výběr z mini dezertů

Čerstvé ovoce

Káva/čaj

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.



MEZINÁRODNÍ BUFET – MAJESTIC II

950 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY

Variace listových salátů a čerstvé zeleniny, výběr dresinků

Hovězí carpaccio ze svíčkové s hoblinkami parmazánu a bazalkovým pestem

Baby mozzarella a cherry rajčaty s bazalkovou omáčkou

Paštika s brusinkovou marmeládou

Čerstvé pečivo, chléb, máslo

POLÉVKA

Francouzská cibulačka

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY

Krůtí prsa pečená s red curry omáčkou a kokosovým mlékem

Pečená vepřová panenka na bylinkách

Grilovaný losos na citronovém pepři 

Těstoviny aglio e olio

Dušená rýže

Šťouchané brambory provoněné čerstvými bylinkami

Grilovaná sezónní zelenina

Červená čočka s kousky grilovaných paprik

DEZERTY

Výběr z mini dezertů

Čerstvé ovoce

Káva/čaj

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.



MEZINÁRODNÍ BUFET – MAJESTIC III

1 150 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY
Variace listových salátů a čerstvé zeleniny s výběrem dresinků 

Carpaccio z červené řepy s crème fraîche, piniovými oříšky a čerstvým barevným pepřem
Hovězí anglický roastbeef s pikantní omáčkou

Lososový tataráček na opečeném chlebu
Salát Niçoise

Výběr pečiva a másla

POLÉVKA

Kukuřičný krém s kokosovým mlékem

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY 
Grilované hovězí plátky s omáčkou ze zeleného pepře

Vepřová panenka balená ve slanině s houbovou omáčkou
Pečená krůtí prsa na čerstvých bylinkách s česnekovou omáčkou 

Těstoviny s omáčkou Amatriciana
Grilovaná zelenina

Šťouchané brambory s parmazánem a smetanou
Pečené brambory Grenaille na hrubé soli s rozmarýnem

Dušená jasmínová rýže

DEZERTY

Výběr z mini dezertů

Čerstvé ovoce
Káva/čaj

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.



ČESKÝ BUFET

1100 Kč / osoba

STUDENÉ PŘEDKRMY

Variace uzenin a sýrů se zeleninou a sušeným ovocem

Paštika s meruňkovou marmeládou

Tradiční bramborový salát

Uzený pstruh koprovým dipem

Čerstvé pečivo, chléb, máslo

POLÉVKY

Silný hovězí vývar s masem, nudlemi a kořenovou zeleninou

HLAVNÍ CHODY A PŘÍLOHY

Tradiční hovězí guláš na černém pivě

Kuřecí prsní řízečky smažené v trojobalu

Pečený candát s máslovou omáčkou s bylinkami

Šťouchané brambory s cibulkou

Výběr tradičních českých knedlíků

Tradiční staročeské bramboráčky

DEZERTY

Tradiční jihočeské koláče

Medovník

Bublanina s višněmi

Jablečný štrůdl

Ovoce

Káva/čaj

Servisní poplatek 8 % bude připočítán ke všem položkám občerstvení, pokud nejsou součástí nabízeného konferenčního balíčku. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
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