Advent, Vánoce
& Silvestr 2017

Vánoční a silvestrovské oslavy
VÁNOČNÍ OSLAVY
Vánoční take away

1. – 31. prosince

Sváteční anglický odpolední čaj

1. – 31. prosince

Adventní brunch

3., 10. a 17. prosince

Vánoční gala večeře

24. & 25. prosince

Vánoční & Svatoštěpánský brunch

25. & 26. prosince

SILVESTROVSKÉ OSLAVY
Silvestrovská gala večeře v restauraci Zlatá Praha

31. prosince

Silvestrovský gala buffet v restauraci Primátor

31. prosince

Disco párty v Duke’s Baru

31. prosince

VÁNOČNÍ VEČÍRKY a CATERING
VÁNOČNÍ TIPY NA DÁRKY

Vánoční take away
DUKE’S BAR & CAFÉ | 1. – 31. prosince
Přenechejte přípravu vánočních pokrmů na nás
a užívejte si slavnostních okamžiků s Vašimi blízkými.
Abyste si sváteční chvíle vychutnali ještě více,
připravili jsme pro Vás vánočního krocana, kterého si podle své chuti
v pohodlí vašeho domova upečete. Pohoštění pro 4 – 6 osob v ceně 3 300 Kč
zahrnuje krocana připraveného k pečení včetně následujících příloh a doplňků

Přílohy

Nejlepší vánoční anglický
odpolední čaj v Praze
DUKE’S BAR & CAFÉ | 1. – 31. prosince

Omáčky

Slavnostní odpolední čaj v hotelu InterContinental Prague je skutečnou odměnou
po rušném dni stráveném ve víru nakupování vánočních dárků
i vítaným zahřáním po mrazivé zimní procházce. Vyčleňte si pár hodin,
zastavte se u nás, odpočiňte si a dopřejte si s přáteli zaslouženou odměnu.

Dezerty

Naše kompletní nabídka je sestavena z domácích produktů
s výběrem domácích koláčků, sendvičů a vánočního cukroví.

Zelené fazolky, bruselské kapustičky, karotka, šťouchané brambory a nadýchané knedlíčky

Brusinková omáčka a přírodní šťáva

Jablkový nebo dýňový koláč (6 porcí)

Vína

Cuvée Kraus, Mělník, Česká republika
nebo červené víno Modrý Portugal & Dornfelder, Mělník, Česká republika
Krocana je možné vyzvednout v hotelu InterContinental Prague
nebo Vám ho rádi doručíme za příplatek až k Vám domů.
Prosíme, objednávejte minimálně 48 hodin předem.
Pro kompletní Take Away nabídku a online objednávku klikněte zde.

Odpolední čaj se podává:
13:00 – 17:00

Denně v našem útulném Duke’s Bar & Café ve foyer hotelu.
Nabídka zahrnuje také neomezenou konzumaci nápoje dle výběru z čaje,
kávy, svařeného vína nebo vody.
590 Kč za osobu nebo
990 Kč za 2 osoby

Adventní brunche
Adventní neděle
Zlatá PRAHA RESTAURANT
3., 10. a 17. prosince | 11:00 – 14:00
Vychutnejte si neomezenou konzumaci výtečných pokrmů
z bohaté bufetové nabídky a zaposlouchejte se do vánočních melodií.

1 290 Kč za osobu, cena obsahuje uvítací nápoj,
neomezenou konzumaci nealkoholických nápojů, čaje a kávy
1 490 Kč za osobu, cena obsahuje uvítací nápoj,
neomezenou konzumaci nealkoholických nápojů,
čaje a kávy, navíc neomezenou konzumaci vína a piva
Děti 6 – 12 let – 50% sleva
Děti do 5 let – zdarma

Vánoční gala večeře
Zlatá PRAHA RESTAURANT | 24. & 25. prosince | 18:00 – 23:30
Neopakovatelná vánoční atmosféra v restauraci Zlatá Praha s panoramatickým výhledem
a štědrovečerní menu připravené z nejčerstvějších surovin
ve Vás rozjiskří pocity napětí na chvíli nejočekávanější.
24. prosince

25. prosince

4-chodové menu
1 800 Kč za osobu

4-chodové menu
1 700 Kč za osobu

Uvítací nápoj Prosecco brut, IL Concerto, Friuli, San Simone, Italy

Předkrm I

Rolka z foie gras a perníček,
malinové coulis, brioška

Předkrm II

Rybí polévka s knedlíčky z mlíčí,
petrželový olej, krutonky
nebo
Bažantí esence s brandy,
vaječné soufflé, zeleninka

Hlavní chod

Smažené kapří filátko v cizrnové krustě,
bramborový salát, kopr, nakládané cibulky,
dižonská majonéza a lanýžový kaviár
nebo
Pečený hřbet z jelena Sika, bramborovo-lanýžové pyré,
šípkové coulis, maliny, perníkový prach

Dezert

Čokoládový dortík, krém Chantilly,
Rakytníková omáčka

Děti ve věku 0 – 12 let – 50% sleva

Vánoční a Svatoštěpánský brunch
ZLATÁ PRAHA RESTAURANT
25. & 26. prosince | 11:00 – 14:00
Přijďte si k nám užít vánoční chvíle s rodinou a přáteli
u brunche plného lahodných specialit.
1 490 Kč za osobu včetně uvítacího nápoje neomezené konzumace
nealkoholických nápojů, kávy a čaje
1 690 Kč za osobu, cena zahrnuje uvítací nápoj,
neomezenou konzumaci nealkoholických nápojů, čaje a kávy,
navíc neomezenou konzumaci vína a piva
Děti 6 – 12 let – 50% sleva
Děti do 5 let – zdarma

Silvestrovské Menu
Uvítací nápoj – Mercier Brut, Champagne, France

MENU

Silvestrovský gala večer

Tatar ze žlutoploutvého tuňáka, wasabi mojo, lanýžové perly, jehličí
Tiché víno – Ryzlink Paulessen, Bender, Mosel, Německo
Šampaňské víno - Mercier Brut, Francie

V rytmu swingu do roku 2018

Esence ze smržů, fazolkové pyré, zlatavý plátek, Enoki, Beluga kaviár
Tiché víno – Grand Ardeche Chardonnay, L. Latour, Francie
Šampaňské víno - Varnier Fanniere Grand Cru, Blanc de Blancs, Francie

ZLATÁ PRAHA RESTAURANT
31. prosince | od 19:00
Uvítejte nový rok s nejlepším výhledem v Praze
6-chodové menu s párováním vín
Swingová zpěvačka s kapelou Vás provede celým večerem
Sklenka šampaňského na uvítanou a půlnoční přípitek
Fotograf – dárek pro všechny hosty večera
Dress code - Společenský oděv
10 400 Kč za osobu – včetně menu, selekce vybraných vín,
nealko nápojů, piva, kávy a čaje
12 400 Kč za osobu – včetně menu, selekce vybraného šampaňského,
nealko nápojů, piva, kávy a čaje
Děti do 13 let – 6 990 Kč

Šneci na anýzu, bylinková houba, křenový krém, sušená jablka
Tiché víno – Sauvignon Prail, Alto Adige, Colterenzio,Itálie
Šampaňské víno – Taittinger Brut Réserve, Francie
Pečený mořský ďas, hřebenatky, houbové ragú, baby špenát, čerstvý bílý lanýž
Tiché víno – Conde de Valdemar Rosé, Bodegas Valdemar, Rioja, Španělsko
Šampaňské víno - Piper – Hiedsieck Brut, Francie
Pomalu tažený Angus hovězí biftek, foie gras se stříbrným prachem,
mandlové krokety, paprikové coulis, vinná štáva
Tiché víno – Amarone della Valpolicella Classico, „Costasera“ DOC, Masi, Itálie
Šampaňské víno - Palmer Brut Rosé, Francie
Valrhona čokoládové překvapení, pistáciová tyčinka,
mandarinkový sorbet se šampaňským, griotka
Tiché víno – Moscato d´Asti, Piemonte, Olim Bauda, Itálie
Šampaňské víno – Veuve Clicquot Rich, Francie
Půlnoční přípitek
Šampaňské Bollinger Brut, Francie

První jídlo v Novém roce 2018

Novoroční pražská šunka s čočkou, čerstvý křupavý chléb podávaný přímo u Vašeho stolu

Silvestrovský gala bufet
PRIMÁTOR RESTAURANT | 31. prosince | 18:30 – 22:00
Vychutnejte si silvestrovský bufet s bohatým výběrem specialit a živým hudebním doprovodem.
2 500 Kč za osobu včetně neomezené konzumace nealkoholických nápojů, piva a 1/2 lahve vína na osobu.
Děti 6 – 12 let – 50% sleva
Děti do 5 let – zdarma

BUFET

Výběr pečiva – chléb, bagety, ciabatta, olivový olej, aceto balsamico

Předkrmy

Baby Caprese salát s domácím bazalkovým pestem
Uzený losos s obřími kapary
Cézar salát s parmazánovými hoblinkami
Life sushi bar včetně maki, sashimi a nigiri doplněné
Wakame, Wasabi, sójovou omáčkou a nakládaným zázvorem
Italské antipasti – italské salámy, parmazán, doplňky
Pošírované krevety s koktejlovou omáčkou
Belgický tatar s tousty a corničonky
Ústřicový bar – čerstvé ústřice „fine de Claire“
se šalotkovým vinaigrettem a citronem
Salátový bar – zelené listy, rajčata, okurky, paprika, dresinky
Výběr sýrů

Hlavní jídla

Čerstvé linguine podávané se silnou krevetou esencí, krevety,
žampiony a cherry rajčátka, celerový olej
Krájená masa – anglický rostbíf
V Koriandru pečená vepřová panenka
Pečená kachní stehna konfitovaná
Wok – Thajské zelené kari s kuřecím masem nebo krevetami
Pošírovaný Halibut se šampaňskou omáčkou a zeleninkou julienne
Výběr čerstvé zeleniny
Lyonské brambory
Dušené červené zelí na pomerančích
Karlovarské knedlíky
Dušená jasmínová rýže

Dezerty

Grand Marnier mousse, marinované mandarinky, čokoládová křupka
Čokoládový lehký dortík, ořišky, Armagnac
Čerstvý ovocný salát s Marakujou
Perníkovo-tvarohový koláč, čokoládová omáčka
Mangovo-kokosové Crème Brûlée
Hruškové a jablečné koláčky, sušené švestky
Čokoládová fontána s čertvým ovocem

Pro rezervaci silvestrovské oslavy v restauraci Primátor
nás prosím kontaktujte telefonicky +420 296 630 522
nebo emailem food@icprague.com
(online rezervace není možná)

Disco párty v Duke’s Baru
DUKE’S BAR & CAFÉ
31. prosince | Disco od 22:00

Silvestrovské À la carte menu
DJ párty s Veuve Clicquot, bohatá nabídka míchaných nápojů,
šampaňského a whiskey.
Video-disco s bohatým repertoárem pro
všechny generace hraje od 22:00.
Vstup zdarma

Vánoční večírky
a catering
Luxusní prostředí hotelu s umístěním v centru Prahy je ideálním místem
pro konání všech slavnostních akcí. Ať již se jedná o sváteční oběd s obchodními partnery,
firemní večírek nebo rodinné setkání, InterContinental Prague se postará o to,
aby se z Vaší akce stala nezapomenutelná vánoční oslava.
Starosti s přípravou nechte na nás. Uděláme vše proto,
abyste si v našich prostorách s flexibilním uspořádáním nebo
v panoramatické restauraci Zlatá Praha
vánoční oslavu se svými hosty opravdu užili.

Vybíráte vhodné místo pro vánoční večírek?

Obraťte se na naši cateringovou manažerku, která Vám s volbou prostoru s potěšením pomůže.
Zároveň Vám navrhne vhodnou výzdobu, audio–video techniku,
DJ nebo zábavný program dle vašich požadavků.
Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku a kalkulaci
Tel.: +420 296 630 535, nebo e-mail catering@icprague.com

Tipy na vánoční dárky
Inspirujte se naší nabídkou dárkových voucherů a neváhejte nás kontaktovat,
pokud Vás některý z našich tipů zaujme. Rádi pro Vás vystavíme voucher dle Vašeho přání.

VEČEŘE S VÍNEM PRO DVA

3-chodové menu s lahví lokálního vína
v restauraci Zlatá Praha
3 000 Kč

NOC S VEČEŘÍ V HOTELU
INTERCONTINENTAL PRO DVA

Ubytování pro dva včetně večeře v restauraci
Zlatá Praha
9 000 Kč

NEDĚLNÍ BRUNCH PRO DVA

Včetně neomezené konzumace vína a piva
2 780 Kč

ANGLICKÝ ODPOLEDNÍ ČAJ PRO DVA

Tradiční delikatesy podávané
v Duke’s Bar & Café včetně neomezené
konzumace čaje alebo kávy
890 Kč

PŮLDENNÍ VSTUP DO HEALTH CLUB & SPA
Včetně oběda v Duke’s Bar & Café
4 500 Kč

CELODENNÍ VSTUP DO HEALTH CLUB & SPA
Včetně lehkého občerstvení ve fitness baru
a večeře v restauraci Zlatá Praha
7 000 Kč

Pro objednávky a bližší informace o podmínkách dárkových voucherů
nás kontaktujte na tel.: +420 296 631 090 nebo e-mail: marketing@icprague.com

Rezervace
Pro on-line rezervaci navštivte
webové stránky:
www.zlatapraharestaurant.cz

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte:
Tel.: +420 296 630 522 nebo e-mail: food@icprague.com
S potěšením pro Vás upravíme pokrmy dle Vašeho přání a dietních požadavků.
Všechny ceny zahrnují DPH.
Prosím vezměte na vědomí, že na všechny vánoční a silvestrovské akce
je nutná rezervace a 100% platba předem.

Pařížská 30 | 110 00 Praha | Česká republika
Tel.: +420 296 631 111 | E-mail: food@icprague.com
www.zlatapraharestaurant.cz | www.icprague.com

