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KONTINENTÁLNÍ SNÍDANĚ BUSINESS BUFFET SNÍDANĚ 

Pro minimální počet 10 osob. Pro minimální počet 10 osob.

Pečivo
• čerstvě rozpékané pečivo a chléb

Kontinentální snídaně
• máslo, rama, med, výběr džemů

Studená kuchyně
• šunka
• variace sýrů
• čerstvá zelenina
• krájené čerstvé ovoce

Nabídka teplých jídel
• míchaná vejce
• opečená anglická slanina
• párky nebo bavorské klobásky

Z naší cukrárny
• croissanty
• nabídka koláčků, závinů a bábovek

Pečivo
• čerstvě rozpékané pečivo a chléb

Fit snídaně
• cornflakes
• müsli
• čokoládové müsli
• mléko – plnotučné a nízkotučné
• jogurt – bílý a ochucený
• krájené čerstvé ovoce

Kontinentální snídaně
• máslo, rama, med, výběr džemů

Z naší cukrárny
• croissanty
• nabídka koláčků, závinů a bábovek

Nápoje
• káva s mlékem
• výběr čajů Ronnefeldt
• džbán vody s citrusovým ovocem

a mátou
• ovocné džusy

Nápoje
• káva s mlékem
• výběr čajů Ronnefeldt
• džbán vody s citrusovým ovocem

a mátou
• ovocné džusy

BREAKFAST

Nabídka je platná od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017. Hotel si vyhrazuje právo změny.
Poplatek za zajištění občerstvení mimo prostory hotelu činí 15 % z ceny objednaného občerstvení a zahrnuje obsluhu a inventář. 

http://www.hotelinternational.cz


Best Western Premier Hotel International Brno
Husova 200/16, 602 00 Brno  |  tel.: +420 542 122 780  |  sales@hotelinternational.cz  |  www.hotelinternational.cz

• celozrnná bageta s chorizem
a sýrem manchego

• tomatová tortilla s krůtími prsy
a zeleninou

• francouzský máslový croissant
• hanácký koláč

• ciabatta s pražskou šunkou,
salátem a rajčaty

• zeleninové crudité s jogurtovým
dipem

• dort z vlastního medu a tvarohu
• tvarohová bábovka

• multicereální bageta s rajčaty,
mozzarellou a bazalkou

• chlebíček s uzenou panenkou
a dijonským dresinkem

• variace muffinů – čokoládový,
borůvkový, ořechový

• jablečný listový závin se
sultánkami

• kukuřičná tortilla s anglickou
slaninou, čedarem a ledovým
salátem

• švýcarský chléb s tvarohovo-
-pažitkovou pomazánkou

• tartellete se žloutkovým krémem
a jahodami

• tlačené mini koláčky – makový,
tvarohový, ořechový, povidlový
(počet druhů dle počtu osob)

• sýrový sendvič se šunkou
a goudou

• minibageta s parmskou šunkou
a cantaloupe melounem

• smetanovo jablečný koláč
• jogurtová pěna s ovocným želé

• žampionový quiche se šunkou
• kanapka s rostbífem a lutěnicí
• cupcake s pařížským krémem

a bobulovým ovocem
• máslový šnek s rozinkami

• vícezrnná bageta s krémovým
sýrem a tomaty

• kanapka s debrecínskou pečení
a čerstvou zeleninou

• čokoládové brownies
• meruňková taštička

• flaguette s italským salámem
a rukolou

• ciabatta se šunkovou
pomazánkou

• makovec s tvarohovým krémem
a povidlím

• profiterolky s bílou a tmavou
čokoládou

• schwarzwaldský šnek
• kanapka s vídeňským salámem

a vařeným vejcem
• domácí cookies s kousky

čokolády
• závin s pudinkem a višňovou

náplní

• sýrový fitness croissant
se zeleninou

• sendvič s uzeným lososem
a bylinkovým dresinkem

• karamelový pudink
s želírovaným lesním ovocem

• mini nutelové koblížky

DOPOLEDNE

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Doba servírování je 30 minut

COFFEEBREAK

Denní dopolední/odpolední kávové přestávky
Naše denní kávové přestávky obsahují: kávu Nescafé s mlékem, bezkofeinovou kávu, výběr čajů, 
neochucené vody, ovocný džus, ochucenou vodu s mátou a čerstvé sezónní ovoce. V ceně kávové 
přestávky je zahrnuta jedna porce slaného a jedna porce sladkého občerstvení na osobu.  

Nabídka je platná od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017. Hotel si vyhrazuje právo změny.
Poplatek za zajištění občerstvení mimo prostory hotelu činí 15 % z ceny objednaného občerstvení a zahrnuje obsluhu a inventář. 

ODPOLEDNE
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Slaný coffeebreak

• tomatová tortilla s krůtími prsy
a zeleninou

• sendvič s uzeným lososem a bylinkovým
dresinkem

• ciabatta s bresaolou, rukolou
a parmazánem

• minibageta s parmskou šunkou
a cantaloupe melounem

• chlebíček s uzenou panenkou
a dijonským dresinkem

• banánové s chia semínky
• z červené řepy
• jahodové
• sezónní ovocné nebo zeleninové

• mini nutelové koblížky
• hanácký koláč
• tvarohovo-povidlový koláč
• kynuté nebo tlačené mini koláčky –

makový, tvarohový, ořechový, povidlový
• záviny z listového těsta – jablečný,

tvarohový, makový, ořechový
• pivní jablečný štrůdl
• jogurtová pěna s ovocným želé
• ovesná kaše s medovými ořechy
• tvarohová bábovka
• profiterolky s bílou a tmavou čokoládou

• káva nescafé s mlékem, výběr čajů
• voda s čerstvým ovocem a mátou

(0,2 l/osoba)
• máslový croissant (2 ks)

Smoothies Sladký coffeebreak Základní kávová přestávka

COFFEEBREAK

Extra položky do kávových přestávek 

Nabídka je platná od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017. Hotel si vyhrazuje právo změny.
Poplatek za zajištění občerstvení mimo prostory hotelu činí 15 % z ceny objednaného občerstvení a zahrnuje obsluhu a inventář. 

Vegetariánský  sortiment

• Salát s balkánským sýrem a jablkem
• Sendvič s plísňovým sýrem a hroznovým vínem
• Těstovinový salát
• Julienn z červené řepy s ricottou
• Zeleninové crudité s jogurtovým dipem
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Obědový bufet

Pečivo
• výběr tmavého, celozrnného a bílého

banketního pečiva

Předkrmy
• 3 druhy studených předkrmů

Salátový bar
• výběr listových salátů, rajčat, okurek

a paprik s přísadami a dresinky

Polévka 
• polévka dne

Hlavní chody
• výběr ze 3 hlavních jídel
• 1× jídlo z drůbežího masa
• 1× rybí pokrm
• 1× hlavní jídlo dle aktuální nabídky

Přílohy
• 2 druhy příloh

Dezerty
• 3 druhy sladkých dezertů

Pro minimální počet 30 osob.
Konkrétní složení buffetu bude upřesněno šéfkuchařem
3 dny před akcí.

CHEF'S CHOICE BUFFET

Nabídka je platná od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017. Hotel si vyhrazuje právo změny.
Poplatek za zajištění občerstvení mimo prostory hotelu činí 15 % z ceny objednaného občerstvení a zahrnuje obsluhu a inventář. 
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LEHKÝ BUFET II.LEHKÝ BUFET I.

Pro minimální počet 30 osob. Pro minimální počet 30 osob.

Pečivo
• výběr tmavého, celozrnného a bílého

banketního pečiva

Studené předkrmy 
• caesar salát s kuřecím masem a krutóny
• variace italských uzenin s nakládanou

zeleninou
• uzený hovězí jazyk s jablečným křenem

Salátový bar 
• zeleninové crudité s dipem
• mix listových salátů s letitým aceto

balsamicem a extra virgin olivovým
olejem

Čerstvé sezónní ovoce 
• porcované, kusové

Pečivo
• výběr tmavého, celozrnného a bílého

banketního pečiva

Studené předkrmy 
• tomaty s buvolí mozzarellou

a bazalkovým pestem
• carpaccio z červené řepy s ricottou
• variace parfait s redukcí z lesních plodů

Salátový bar
• zeleninové crudité s bylinkovým dipem
• mix listových salátů s letitým aceto

balsamicem a extra virgin olivovým
olejem

Čerstvé sezónní ovoce 
• porcované, kusové

Polévka
• polévka dne

Hlavní jídla 
• kuřecí sauté s kokosovým mlékem,

houbami shiitake, čerstvým
koriandrem a pšeničnými nudlemi

• filety z punkevního pstruha, mačkané
smetanové brambory

• VEG – Zeleninové rizoto se žampiony,
kukuřicí a parmazánem

Dezerty 
• šlehaný tvaroh s ovocem a  griliášem
• pralinkovo-jahodový mousse

s bobulovým ovocem

Polévka
• polévka dne

Hlavní jídla 
• krůtí steaky na žlutém kari a

jasmínová rýže
• filovaná vepřová panenka,

grilované zelené fazolky, opečené
brambory

• VEG – kuskus se zeleninou
a sušenými tomaty

Dezerty
• cheesecake dle výběru šéfcukráře
• jogurtová pěna s čerstvým ovocem

LIGHT BUFFET

Nabídka je platná od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017. Hotel si vyhrazuje právo změny.
Poplatek za zajištění občerstvení mimo prostory hotelu činí 15 % z ceny objednaného občerstvení a zahrnuje obsluhu a inventář. 
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Sandwich buffet

Sendviče
• flaguette s italským salámem

a rukolou
• tramezzini s uzeným lososem

a koprovým dresinkem
• club sendvič
• VEG – tortilla s ledovým salátem,

čerstvou zeleninou a čedarem

Polévka 
• polévka dne

Saláty
• capresse
• caesar salát s kuřecím masem
• zeleninové crudité

Sladká tečka
• panna cotta s ovocnou redukcí
• tiramisu
• mini nutelové koblížky

Tento buffet je servírován jen u konferenčních prostor, ve foyerech 
nebo přímo v sálech.

SOUP & SANDWICH

Pro minimální počet 10 osob.

Nabídka je platná od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017. Hotel si vyhrazuje právo změny.
Poplatek za zajištění občerstvení mimo prostory hotelu činí 15 % z ceny objednaného občerstvení a zahrnuje obsluhu a inventář. 
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MENU I.

Výběr vegetariánských hlavních jídel 

Pro minimální počet 10 osob a maximální 100 osob. Hlavní chody mohou být nahrazeny vegetariánskou variantou.

• silný hovězí vývar s játrovou rýží
a zeleninovým mikádem

• krůtí steak na zázvoru s anglickou
zeleninou na másle

• variace domácí zmrzliny

• hráškové rizoto s mátou a pečenými rajčátky
• pečená asijská rýže s vejcem, bambusovými a sójovými výhonky a zeleninou
• pečená cuketa s kozím sýrem
• fussili se špenátem a smetanou
• polentové placičky se zeleninovým ratatoulille
• smažené zeleninové karbanátky, mačkané smetanové brambory

• sezónní zeleninová polévka
• filet z lososa na salátku z hlívy

ústřičné, cukety a fenyklu
• nugátový dort s karamelovými

hoblinkami

• drůbeží vývar s masem nudlemi a
zeleninou

• vepřová plec na granátovém pivu,
bylinkové špecle

• sezónní ovocný dort

• cherry tomaty s buvolí mozzarellou
a bazalkovým pestem

• filovaná vepřová panenka
s slaninovými fazolovými lusky,
smetanové brambory

• pařížský dort s vyšlehanou
smetanou

MENU II. MENU III. MENU IV.

MENU KONFERENČNÍ

Nabídka je platná od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017. Hotel si vyhrazuje právo změny.
Poplatek za zajištění občerstvení mimo prostory hotelu činí 15 % z ceny objednaného občerstvení a zahrnuje obsluhu a inventář. 
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K výběru jednotného menu pro společnosti větší než 10 osob.

Polévky Hlavní jídla DezertyPředkrmy

Inspirujte se naší nabídkou a sestavte si jednotné menu týden před akcí.

• carpaccio z červené řepy s ricottou
• tomaty s buvolí mozzarellou

a bazalkovým pestem
• parfait z husích jater s jahodovou perlou

• polévka dne
• drůbeží vývar s masem a nudlemi
• moravská cibulačka s uzeným

masem

• caesar salát s kuřecím masem a parmazánem
• nudlový salát s krůtím masem a limetkovým

dresinkem
• filety ze pstruha, mačkané smetanové

brambory
• kuřecí scallopini a grilovaná zelenina
• thajské kuřecí sauté s kokosovým mlékem,

houbami a koriandrem, jasmínová rýže
• hovězí nudličky na červeném víně a chilli,

basmati rýže
• hovězí svíčková na smetaně s jemným

moravským knedlíkem
• filovaná vepřová panenka, hráškové lusky se

slaninou
• pečená vepřová krkovička na medu

a zázvoru, kapusta, mačkané brambory s

majoránkou
• VEG – hráškové rizoto s mátou a pečenými

rajčátky
• VEG – pečená červená řepa na pyré

z kořenové zeleniny

• créme brulée
• jahodové mille feuille
• lívanečky se šlehaným tvarohem

a švestkovým povidlím
• míchaná zmrzlina se šlehačkou

a ovocem

MENU – SESTAV SI SÁM

Nabídka je platná od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017. Hotel si vyhrazuje právo změny.
Poplatek za zajištění občerstvení mimo prostory hotelu činí 15 % z ceny objednaného občerstvení a zahrnuje obsluhu a inventář. 
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Předkrmy 
• výběr předkrmů z mísy

Polévka
• polévka dne

Hlavní jídla
• kuřecí steak na grilu s restovanou

zeleninou a mačkané brambory
• vinařský hovězí guláš se špekovými

knedlíky
• VEG – grilovaný sýr halloumi, čočka

beluga s kořenovou zeleninou

Dezert
• jablkový závin se šlehačkou

Předkrmy 
• výběr předkrmů z mísy

Polévka
• polévka dne

Hlavní jídla
• španělský ptáček s dušenou rýží
• vepřový vrabec s kysaným zelím,

bramborové šišky
• VEG – květákový mozeček s vejci,

rozpečená bylinková bageta

Dezert
• míchaná zmrzlina se šlehačkou

Předkrmy 
• výběr předkrmů z mísy

Polévka
• polévka dne

Hlavní jídla
• steak z lososa na salátku z hlívy ústřičné,

cukety a fenyklu
• kuřecí soté se zeleninou a kukuřicí,

dušená rýže
• VEG – ledový salát se sýrovými

nugetkami a česnekovým dresinkem

Dezert
• lívanečky se šlehaným tvarohem

a švestkovým povidlím

Předkrmy 
• výběr předkrmů z mísy

Polévka
• polévka dne

Hlavní jídla
• moravské uzené s bramborovou kaší

a nakládanou okurkou
• králičí stehno na smetanových liškách,

žemlový cibulový knedlík
• VEG – krémová polenta se zeleninovým

ratatouille

Dezert
• souflé dort

Pro minimální počet 10 osob a maximální 30 osob.

2. den 3. den 4. den1. den

MENU – VÝBĚR NA MÍSTĚ

Stačí si vybrat před začátkem konference v kooperaci s naším Event Coordinator.

Nabídka je platná od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017. Hotel si vyhrazuje právo změny.
Poplatek za zajištění občerstvení mimo prostory hotelu činí 15 % z ceny objednaného občerstvení a zahrnuje obsluhu a inventář. 
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MENU I. 

• marinovaný zauzený losos s koprovým
dresinkem a řeřichou

• jarní zeleninová polévka á la
minestrone

• dušené králičí stehno na pivu,
slaninové halušky a růžičková kapusta

• sýrová variace s kondimenty
• kávovo-tvarohový řez s jahodovým

sorbetem

• prosciutto culatello s kuličkami
melounu a tyčinkami grisini

• hráškový krém s mušlí svatého jakuba
• steak z tuňáka na pórkových nudlích

s humrovou omáčkou
• pralinkovo-jahodový mousse

s čokoládovým glazé a jedlým zlatem

• mousse z uzeného pstruha na ředkvičkovém
carpacciu s okurkovým želé a lososovým
kaviárem

• thajská polévka s kuřecím masem, houbami
a koriandrem

• filovaný telecí hřbet s omáčkou demi-glace,
mladá karotka s natí, gratinované smetanové
brambory

• creme brullée s lesním ovocem

Jarní a letní variace

MENU II. 

MENU VI. 

MENU III. 

MENU VII. 

MENU IV. 

MENU SEZÓNNÍ

MENU V. 

Pro minimální počet 10 osob a maximální 100 osob.

• rostbífový závitek s chřestem
a chřestovým salátem s vejcem
a dijonským dresinkem

• hovězí consomé s masem a zeleninou
• kuřecí prsa supreme s mladou karotkou

a mandlovou nádivkou
• rebarborový řez s drobenkou

a jogurtovou pěnou

• rukolový salátek s tyrolským špekem
a sušenými tomaty a bylinkovým
vinaigrettem

• krémová česneková polévka
s bylinkovým olejem a mléčnou pěnou

• jehněčí kýta na rozmarýnu s dušeným
špenátem a bramborovými šiškami

• borůvkové lívance s tvarohovým
krémem a vyšlehanou smetanou

• cherry tomaty s buvolí třešinkovou
mozarellou a bazalkovým pestem

• drůbeží vývar s masem a nudlemi
• pečený candát na květákovém

mozečku, smetanové brambory
• tvarohové knedlíčky s meruňkami a

vyšlehanou smetanou

• domácí játrová paštika s malinovým
želé a redukcí z lesních plodů

• slepičí vývar s vaječnou sedlinou
a zeleninovým mikádem

• hovězí tournedos s hořčičným glazé,
slaninové fazolky a pečená brambora

• listový jablečný závin s vanilkovou
zmrzlinou a se šlehačkou

Nabídka je platná od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017. Hotel si vyhrazuje právo změny.
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Podzimní a zimní variace

• uzený hovězí jazyk v aspiku
s marinovaným salátkem a křenovým
mousse

• dýňová polévka s praženými semínky
a dýňovým olejem

• domácí tagliatelle s houbami, kuřecím
masem a lanýžovým olejem

• smetanovo-jablkový koláč se
skořicovým chipsem

• uzený losos s kaparovým máslem
a tousty

• kulajda se zastřeným vejcem
• bažantí prsa špikovaná slaninou, s

drůbežími játry, domácí opekáné
brambory

• čokoládový dortík s hruškovým
mousse a ovocem

• parfait z husích jater s hruškovým
ragú a višňovým želé

• hříbkové cappuccino s mléčnou
pěnou

• steak z lososa na salátku z hlívy
ústřičné, cukety a fenyklu

• bramborové šišky s mákem, cukrem
a oříškovým máslem

• polníčkový salátek s praženými piniovými oříšky
a olivovým olejem

• sashimi z tuňáka s wasabi jogurtem
a nakládaným zázvorem

• fenyklový krém s bylinkovým olejem
• filovaný dančí hřbet na přaženici z hub se silnou

zvěřinovou šťávou a bramborovo-celerovým pyré
• tvarohové knedlíčky s ovocem sypané perníkem

• salátek z nakládaných lesních hub se
šalotkou a žampiony

• polévka z pečeného celeru
s bylinkovým pestem

• pečená kachní prsa, višňové červené
zelí a bramborový točenec s cibulí

• ananasové ravioly s medovým
mascarpone a lesním ovocem

• crostina s lososovým kaviárem, sekaným
bílkem a šalotkou (amuse bouche)

• carpaccio z červené řepy s ricottou
• bramboračka s kapustou a houbami
• srnčí plec na červeném víně s dýňovým

pyré, glazírovanými kaštany a
bramborová kroketa

• povidlové taštičky s ořechovou omáčkou
a javorovým sirupem

MENU II. 

MENU VI. 

MENU III. MENU IV. 

MENU V. 

MENU I. 

Pro minimální počet 10 osob a maximální 100 osob.

MENU SEZÓNNÍ
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Pro minimální počet 20 osob a maximální 100 osob.

• filátka uzeného pstruha, křenový
mousse a marinovaný salátek

• silný hovězí vývar z oháňky s
domácími nudlemi

• filovaná kachní prsa provoněná
třešňovým kouřem, tuřanské zelí a
bramborový točenec se sušenými
švestkami

• tvarohové knedlíčky s malinovou
redukcí a zakysanou smetanou

• židlochovický pršut se salátkem
z hroznového vína

• slepičí vývar s masem a zeleninovým
mikádem

• dorůžova pečená hovězí svíčková se
smetanovou omáčkou a moravské
knedlíky

• variace selských sýrů s hroznovým
vínem, fíkovou marmeládou
a ořechy

• moravské lívanečky s povidly, tvarohem
a vyšlehanou smetanou

• terinka z kachních jater foie gras
s hruškovým chutney a   jahodovou perlou

• grilovaná mušle svatého jakuba
na květákovém pyré, fenyklový sabayon

• hovězí tournedos, sezónní zelenina, 
batátové pyré a tymiánový jus

• talegio s lanýžovým medem
• pralinkovo-hruškový mousse

v čokoládovém glazé s ovocem 

SLAVNOSTNÍ MENUMENU I. 

Nechte se unést kreativitou týmu našeho šéfkuchaře.

MENU DEGUSTAČNÍ

MENU II. 
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• se šunkou, vejcem a listovým salátkem
• s debrecínkou a rajčátkem
• s Herkulem a nakládanou okurkou
• s rostbífem a lutěnicí
• s moravským uzeným a hořčičným máslem
• s uzenou panenkou a dijónským dresinkem
• s třemi druhy sýru
• se sýrovou pomazánkou a zeleninkou
• s uzeným lososem a limetkovým creme fraiche
• s parmskou šunkou a chantaloupe melounem
• s lososovým kaviárem a limetkou
• capresse – rajče s mozzarellou a bazalkou
• s chorizem a lutěnicí

• pečený hovězí rostbíf
• tempurovaná / grilovaná kreveta

na parmazánovém rizotu
• králičí hřbet ve smetanové omáčce
• vepřová panenka na pyré z červeného zelí
• grilovaný sýr halloumi se zeleninou ratatouille

• sashimi z tuňáka s nakládaným zázvorem
a wasabi jogurtem

• uzený losos s bylinkovým crème fraiche
• uzená filátka ze pstruha s limetkovou majonézou
• slanečkový salát s jablky a zakysanou smetanou
• terina z kachních jater foie gras s macerovanou broskví

a jahodovými perlami
• husí hátra v husím sádle s cibulkou
• vitello tonnato – telecí svíčková s pastou z tuňáka
• bresaola s marinovanými fíky
• uzený hovězí jazyk s jablečným křenem
• marinovaný hovězí rostbíf s pikantní lutěnicí
• do růžova pečená vepřová panenka s tuňákovou pastou
• prosciutto di parma s chantaloupe melounem
• pražská šunka s křenovou smetanou
• schvarzwaldská šunka s marinovanou broskví

• parfait s ovocným želé
• kuřecí koktejl
• žervé krém s cherry rajčátkem

• variace alasek a mousse pěn zdobených
bobulovým ovocem

• crème brûllée
• vanilková pannacotta
• tiramisu
• čokoládový šálek nazdobený bobulovým ovocem

• tvarohový
• ořechový 
• makový 
• povidlový 
• hanácký

Poraďte se s námi při skladbě vašeho vlastního cocktailového menu. Pro minimální počet 25 osob, minimum 6 ks/osoba.

Studené předkrmy na jednoporcovém inventáři 

Teplý cocktail 

Mini kanapky z francouzské bagety

Sladký flying buffet 

Canapes v máslovém pečivu

Svatební malé koláčky

FINGER FOOD
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• capresse špízky – cherry rajčátka
s mozzarellou a bazalkovým pestem

• zeleninové crudité – hranolky čerstvé
zeleniny s výběrem dresinků

• špízky z čerstvého ovoce s ovocným
smootie

• linecké košíčky s čerstvým ovocem
• variace domácích plněných bonbónů
• čokoládové šálky se skořicovou pěnou
• pařížský tunýlek
• věnečky
• vanilkovo-mandlová pana cotta

s ovocem
• karamelové větrníčky

Zeleninové a ovocné variace Z teplé kuchyně DezertyStudené finger food

• mini kanapky z francouzské bagetky
tmavé a světlé:
– se šunkovou pěnou
– s uzeným lososem a limetkovým creme

fraiche
– s chorizem a lutěnicí
– s vepřovou panenkou a dijónským

dresinkem
– s třemi druhy sýrů

• canapés na máslovém pečivu různých
tvarů:
– s francouzským sýrem brie

a hroznovým vínem
– se slanečkovým salátem s jablky

a zakysanou smetanou
– s kachní paštikou a glazírovanými

houbami
• vitello tonnato – telecí svíčková s pastou

z tuňáka
• bresaola s marinovanými fíky
• rostbíf s pikantní lutěnicí
• uzený hovězí jazyk s jablečným křenem
• schwarzwaldská šunka s marinovanou

broskví
• zapečená oliva a sardelové očko

v těstíčku

• grilovaná kreveta
na parmazánovém rizotu

• kuřecí paličky s tandoori kořením
• smažené vepřové a kuřecí řízečky
• vepřová panenka na pyré

z červeného zelí
• grilovaný sýr halloumi se

zeleninovým ratatouille

Doba servírování je 60 minut.
Pro minimální počet 50 osob, cena již 
zahrnuje náročný servis/obsluhu.

COCKTAIL

Nabídka je platná od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017. Hotel si vyhrazuje právo změny.
Poplatek za zajištění občerstvení mimo prostory hotelu činí 15 % z ceny objednaného občerstvení a zahrnuje obsluhu a inventář. 

http://www.hotelinternational.cz


Best Western Premier Hotel International Brno
Husova 200/16, 602 00 Brno  |  tel.: +420 542 122 780  |  sales@hotelinternational.cz  |  www.hotelinternational.cz

Pro minimální počet 50 osob.

Salátový bar

Ovoce

Polévky

Dezerty

Hlavní jídlaPředkrmy

Sýrové variace

Výběr tmavého, celozrnného a bílého 
banketního pečiva.

Standard raut I

• jihotyrolský špek se sušenou švestkou
• uzený losos s koprovým dresinkem
• pražská šunka s křenovou smetanou

• zeleninové crudité a salátový bar
s olivovým olejem a aceto balsamicem

• caesar salát s parmazánem
a bylinkovými krutonky

• tuzemské sýry z kravského mléka
čerstvé a zrající servírované s cibulovou
marmeládou, hroznovým vínem
a sušeným ovocem

• hovězí vývar s masem a nudlemi

• sezónní čerstvé ovoce

• filet ze pstruha s bylinkovým máslem
a tomatovým kuskusem

• brasírované kuřecí stehenní steaky
na tandoori koření, pošírovaná zelenina,
smetanové brambory

• kuřecí a vepřové mini řízečky s domácím
bramborovým salátem

• hovězí dušené na houbách s jasmínovou
rýží

• moravské lívance s tvarohem
a švestkovým povidlím (s borůvkami
a smetanou)

• variace dezertů, dortů a miňonek
našeho mistra cukráře

RAUT
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Pro minimální počet 50 osob.

Výběr tmavého, celozrnného a bílého 
banketního pečiva.

Standard raut II

• zeleninové crudité a salátový bar
s olivovým olejem a aceto balsamicem

• salát Waldorf s celerem a vlašskými
ořechy

• ruský boršč se zakysanou
smetanou a červenou řepou
podávanými zvlášť k dohotovení
dle chuti každého hosta

• hovězí na červeném víně, celerové
smetanové brambory

• kuřecí scallopini s bylinkami a kuřecím
demi-glace, jasmínová rýže

• výpečky z vepřové plece, smetanové
brambory (dle sezóny doplněné dušeným
špenátem, slaninovou kapustou, čerstvým
chřestem nebo kysaným tuřanským zelím)

• penne s pečenými cherry tomaty,
bazalkou a parmazánem

• tvarohové tašky s povidlím,
ořechovou omáčkou a vyšlehanou
smetanou

• variace dezertů, dortů a miňonek
našeho mistra cukráře

RAUT

Salátový bar

Ovoce

Polévky

Dezerty

Hlavní jídlaPředkrmy

Sýrové variace

• žampiony plněné ovčím sýrem
• salát z mořských plodů s koriandrem
• huspenina z vepřového kolene se

šalotkovým vinaigrette

• tuzemské sýry z kravského mléka
čerstvé a zrající servírované s cibulovou
marmeládou, hroznovým vínem
a sušeným ovocem

• sezónní čerstvé ovoce
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Pro minimální počet 50 osob.

Výběr tmavého, celozrnného a bílého 
banketního pečiva.

Premier raut I

• parfait z kachních (husích) jater
• mousse z uzeného pstruha s okurkovým

želé
• v hotelové udírně vyuzený norský losos

s limetkovým dresinkem
• prosciutto di crudo s cantaloupe

melounem a tyčinkami Grissini
• uzená vepřová panenka s tuňákovou

pastou

• francouzské, švýcarské a italské
sýry servírované s lanýžovým
medem a chutney

• domácí a exotické ovoce

• salátový sezónní bar s olivovým olejem
a výběrem dresinků

• salát Nicoise

• silný hovězí vývar z volské oháňky
s domácími nudlemi a zeleninou
julienne

• live filování
– hovězí svíčková z plemene Aberdeen Angus
– v hrubozrnné hořčici marinovaný flank steak
– pepřová omáčka, telecí jus, domácí

opékané brambory
• live wok station – thajská kuřecí wok pánev se 

zázvorem, jasmínová rýže
• vepřová plec na chilli, bramborová kaše s

kroupami
• grilovaný sýr halloumi na tomatovém rizotu

• palačinky s ovocem , čokoládou a
vyšlehanou smetanou

• domácí hotelové bonbony zdobené
jedlým zlatem

• variace mignon dezertů a koktejlových
pohárků

RAUT

Salátový bar

Ovoce

Polévky

Dezerty

Hlavní jídlaPředkrmy

Sýrové variace
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Pro minimální počet 50 osob.

Premier raut II

• capresse špízky z buvolí mozzarelly
s cherry tomaty

• medový meloun se sušenou šunkou
• dorůžova pečená vepřová panenka

s tuňákovou pastou a jumbo
kaparou

• telecí rostbíf s lutěnicí
• sušená italská rajčata v medovém

oleji se slunečnicovými semínky

• francouzské, švýcarské a italské sýry
servírované s lanýžovým medem
a sezónním chutney

• salátový sezónní bar s olivovým olejem
a výběrem dresinků

• mix listových salátu s uzeným lososem
s koprovým dresinkem

• domácí a exotické ovoce

• moravská cibulačka s uzeným
masem

• live filování
– dorůžova pečená hovězí svíčková se

smetanovou omáčkou, žemlová nádivka
– vepřová šunka od kosti podávaná s hořčicí,

lutěnicí a nakládanými cibulkami
• krůtí steaky na žlutém kari, basmati rýže,

anglická zelenina
• nugety z lososa v teriyaki marinádě,

smetanové brambory
• rigatoni s tomatovou omáčkou, rukolou

a hoblinkami parmazánu

• makronky laděné barevně dle přání
klienta

• variace mignon dezertů a koktejlových
pohárků

• domácí zmrzlina nebo ovocné sorbety

RAUT

Salátový bar Polévky Hlavní jídlaPředkrmy

Výběr tmavého, celozrnného a bílého 
banketního pečiva.

Ovoce DezertySýrové variace
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Pro minimální počet 50 osob.

Výběr tmavého, celozrnného a bílého 
banketního pečiva.

Moravský raut

• židlochovický pršut
• moravská šunka s křenovým creme

fraiche
• uzenářský řez s lutěnicí v aspiku
• moravský sulc
• terinka z uzeného hovězího jazyka

• salátový bar (zelný salát, mrkvový salát,
tomatový salát s cibulkou a okurkový
salát se zakysanou smetanou)

• čerstvé sezónní ovoce• čerstvé a zrající sýry z farmy Pálava
servírované s cibulovou marmeládou
a hroznovým vínem

• moravská cibulačka s uzeným
masem

• hovězí svíčková na smetaně
s houskovým knedlíkem a brusinkovou
redukcí

• vepřové výpečky, tuřanské zelí
a bramborové lokše

• jelení ragú na víně s mandlovou
nádivkou

• tvarohové knedlíky se švestkami
sypané mákem a cukrem

• moravské koláče
• jablečný listový štrúdl

RAUT

Salátový bar

Ovoce

Polévky

Dezerty

Hlavní jídlaPředkrmy

Sýrové variace
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Pochutiny Finger food Salátový barPředkrmy

• čerstvé sezónní ovoce

• Jamon serrano, chorizo
• Prosciutto di Parma, Mortadela
• sušené salámy (felino, milano…)

• výběr sýrů – pecorino, scamorza…
• loupaný parmazán (1/4 z celého sýru)
• condimety:

máslo, vlašské ořechy, hroznové víno,
olivy

• naložený balkánský sýr v olivovém oleji

• nakládané variace oliv
• sušené tomaty
• salát z pečených paprik
• lilkový ajvar
• marinovaná cuketa v česnekovém oleji
• glazírované žampiony na tymiánu

• ančovička, mozzarella a mořská řasa
• plněné kalamary na salátě z radicchia
• mušle s tomatovým concasse

a koriandrem
• úhoříci na olivové tapenádě
• chobotnice na česneku a bylinkové

bagetě
• sardelky na brunoise z pečených paprik
• vitello tonnato – z telecí svíčkové

s tuňákovou pastou

• pasta station live cooking – fusilli
bolognesse – z telecího masa s bazalkou

• fusilli pomodoro

• aglio-olio

• carbonara.
• paela Valenciana – z kuřecího masa

• čerstvá zelenina s dresinkem
• buvolí mozzarella s cherry tomaty,

bazalkovým pestem
• tzatziki
• směs listových salátů (ledový,

římský, rukola, polníček, čekanka)
s Extra Virgin olivovým olejem
a letitým aceto balsamicem

• tiramisu
• vanilková panna cotta s ovocnou

omáčkou
• jahodová mousse pěna s čerstvým

ovocem

Sezonní ovoceZ teplé kuchyně Z naší cukrárnySýrové plato

Pro minimální počet 50 osob.

Středomořský raut

RAUT

Nabídka je platná od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017. Hotel si vyhrazuje právo změny.
Poplatek za zajištění občerstvení mimo prostory hotelu činí 15 % z ceny objednaného občerstvení a zahrnuje obsluhu a inventář. 
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Pro minimální počet 50 osob.

Výběr tmavého, celozrnného a bílého 
banketního pečiva.

Sezónní raut – leden, únor

• světlá domácí tlačenka s cibulí
• domácí sulc s octovou zálivkou a cibulí
• zabijačkové chuťovky (jitrnice, jelítko,

ovar, škvarky, křen, hořčice)
• uzenářská variace – hovězí jazyk,

klobásy…

• salát z červené řepy, celerový salát,
fazolový salát, salát z kysaného zelí

• citrusové ovoce• tuzemské sýry z kravského mléka
čerstvé a zrající servírované s cibulovou
marmeládou, hroznovým vínem
a sušeným ovocem

• ovarová s kroupami, bramborem
a česnekem

• live – krájené pochoutky z řeznického
kotle – ovar, játra, jazyk, srdce
a ledvinky

• live krájení – uzená vepřová
šunka od kosti s hrachovou kaší
a konfitovanou cibulkou

• sekaná pečeně ve vepřové bránici
s vepřovou panenkou, bramborová kaše
s máslem

• zvěřinový guláš s čerstvým křenem,
žemlové knedlíky

• švestkové knedlíky s mákem
a cukrem

• hanácký koláč
• pivní jablečný štrůdl

RAUT SEZÓNNÍ

Salátový bar

Ovoce

Polévky

Dezerty

Hlavní jídlaPředkrmy

Sýrové variace

Nabídka je platná od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017. Hotel si vyhrazuje právo změny.
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Pro minimální počet 50 osob.

Výběr tmavého, celozrnného a bílého 
banketního pečiva.

Sezónní raut – březen, duben

• filovaný telecí rostbíf s pikantní lutěnicí
• kozí sýr s bylinkami na listech mladého

špenátu
• restované čerstvé žampiony na tymiánu
• salát z mini brambůrek se slaninou

a cibulí
• řez z punkevního pstruha s koprovým

dresinkem

• salátový bar s výběrem dresinků –
listový s kozím sýrem, salát z mladého
špenátu

• citrusové ovoce• tuzemské sýry z kravského mléka
čerstvé a zrající servírované s cibulovou
marmeládou, hroznovým vínem
a sušeným ovocem

• králičí ragú s masem a zeleninou • telecí plec na kořenové zelenině
a těstovinový nákyp

• jehněčí kýta na česneku, dušený špenát
a cibulové brambory

• smažený králičí hřbet v kukuřičné
krustě, bramborový salát

• velikonoční beránek
• mazanec s vanilkovým krémem
• sněhové kuřátko
• linecký zajíček

Salátový bar

Ovoce

Polévky

Dezerty

Hlavní jídlaPředkrmy

Sýrové variace

RAUT SEZÓNNÍ

Nabídka je platná od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017. Hotel si vyhrazuje právo změny.
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Pro minimální počet 50 osob.

Výběr tmavého, celozrnného a bílého 
banketního pečiva.

Sezónní raut – květen, červen

• směs listových salátů – ledový, římský,
radicio, rukola, polníček

• tomatový salát se šalotkou
• okurkový salát se zakysanou smetanou

a koprem

• sezónní ovoce (meloun, jahody, třešně
a bobulové ovoce)

• tuzemské sýry z kravského mléka
čerstvé a zrající servírované s cibulovou
marmeládou, hroznovým vínem
a sušeným ovocem

• krémová polévka z čerstvého
chřestu

• studená jahodová polévka se
skořicovými piškoty

• live grilovaná masa s čerstvým chřestem
–  jehněčí kotletky , vepřová krkovička,

kuřecí stehenní steaky, krůtí špízy,
chipolata, hovězí burger

–  telecí demi-glace, kopřivová nádivka
• lasagne s kuřecím masem
• chřestové ragú s pestem z medvědího

česneku

• sorbety a zmrzliny – chřestová,
jahodová

• variace dezertů, dortů a miňonek
našeho mistra cukráře

Salátový bar

Ovoce

Polévky

Dezerty

Hlavní jídlaPředkrmy

Sýrové variace

RAUT SEZÓNNÍ

• lehce vařený bílý a zelený chřest
s přepuštěným máslem a praženou
strouhankou

Nabídka je platná od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017. Hotel si vyhrazuje právo změny.
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Salátový bar

Ovoce

Polévky

Dezerty

Hlavní jídlaPředkrmy

Sýrové variace

Sezónní raut – září, říjen

• salátek z nakládaných lesních hub
• zvěřinová paštika, parfait a terinka

s ovocným želé a redukcí
• dorůžova pečený daňčí hřbet

s mandlovým olejem a parmazánem

• salátový bar – výběr zelených listových
salátů s panenským olivovým olejem
a letitým aceto balsamicem salát
s pečené dýně

• ovoce (nektarinky, švestky, hrušky,
jablka)

• houbová kyselačka
• bažantí vývar s masem,

těstovinovou rýží a zeleninou

• live krájení
– pomalu vařený hovězí krk, hříbková

omáčka, houskové knedlíky
– zvěřinová sekaná ve vepřové bránici

s kaštany, cibulové brambory
–  filovaný daňčí hřbet sous-vide se

silným zvěřinovým jus, zelené fazolky
• bažantí ragú s jeřabinami, dýňové pyré

a bramborové krokety
• houbový guláš s hlívou ústřičnou

• domácí lívance s borůvkami
a vyšlehanou smetanou

• variace dezertů, dortů a miňonek
našeho mistra cukráře

RAUT SEZÓNNÍ

Pro minimální počet 50 osob.

Výběr tmavého, celozrnného a bílého 
banketního pečiva.

• tuzemské sýry z kravského mléka
čerstvé a zrající servírované s cibulovou
marmeládou, hroznovým vínem
a sušeným ovocem

Nabídka je platná od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017. Hotel si vyhrazuje právo změny.
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Salátový bar

Ovoce

Polévky

Dezerty

Hlavní jídlaPředkrmy

Sýrové variace

Výběr tmavého, celozrnného a bílého 
banketního pečiva.

Pro minimální počet 50 osob.

Sezónní raut – listopad, prosinec

• husí chuťovky na bílém a celozrnném
pečivu – s husím sádlem a cibulkou,
s parfait z husích jater a s husím
confitem

• restovaná husí játra na červeném víně
s macerovanou broskví

• rybí pepřenky
• matjesový salát se šalotkou a jablky

• salátový bar – rajčata, kukuřice, paprika,
okurka

• zelný salát, celerový salát a salát
z červené řepy

• citrusové ovoce• tuzemské sýry z kravského mléka
čerstvé a zrající servírované s cibulovou
marmeládou, hroznovým vínem
a sušeným ovocem

• silný husí vývar s masem
a vaječnou sedlinou

• svatomartinská pečená husa, kysané
zelí s mladým vínem, houskové
a bramborové knedlíky s cibulkou

• smažená husí jatýrka a domácí
bramborový salát s majonézou a vejci

• v hotelové udírně vyuzená filátka
z pohořelického kapra

• pikantní debrecínský vepřový guláš,
žemlové knedlíky

• macerovaná hruška v červeném
víně se skořicí

• svatomartinský povidlový koláč
• schwarzwaldský dort

RAUT SEZÓNNÍ
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• perlivá a neperlivá voda
• Coca-cola, Fanta, Tonic
• pivo – Plzeňský Prazdroj
• víno z jihomoravských vinných sklepů
• káva s mlékem, výběr čajů

Uvítací přípitek (sekt Bohemia 0,1 l) 

Pro minimální počet 30 osob.

Nealkoholické nápoje
Bonaqua  perlivá, neperlivá 
Coca-cola, Fanta, Sprite 
Ovocný juice (pomeranč, grepfruit, jablko, hruška) 

Pivo 
Pilsner Urquell 0,3 l  
Starobrno 0,3 l 
Radegast Birell 0,3 l – nealkoholické 

Teplé nápoje
Káva Nestlé s mlékem  
Espresso Illy se smetanou 
Výběr z čajů (černý, zelený, ovocný, mátový) 

Nabídka moravských vín
Jakostní vína 0,7l 

• Vinné sklepy Valtice a.s.
Modrý Portugal

• Znovín Znojmo a.s. Šatov
Ryzlink rýnský
Veltlínské zelené

• Patria Kobylí
Cabernet Moravia

• Modrý Sklep Nový Šaldorf
Chardonnay
Rulandské Šedé

Přívlastková vína
• Sauvignon 2015, pozdní sběr,

Znovín Znojmo, lacerta viridis, suché
• Sauvignon 2014, pozdní sběr,

Modrý sklep Nový Šaldorf, polosuché
• Pinot Blanc 2015, pozdní sběr,

Reisten, suché
• Ryzlink rýnský 2014, pozdní sběr,

Modrý sklep Nový Šaldorf, polosuché
• Pálava 2014, pozdní sběr, Gotberg, polosuché

• Rulandské Modré 2015, výběr z hroznů, Znovín Znojmo
• Svatovavřinecké 2013, pozdní sběr, b     ,   arrique, Moravíno Valtice, suché
• Merlot 2013, výběr z hroznů, Gotberg, suché
• Cabernet Sauvignon 2012, výběr z hroznů, K     olby, suché

Sortiment vín upřesňujeme vždy přímo s dodavateli.  
Proto u akcí objednaných 3 a více měsíců předem 
negarantujeme uvedený ročník.
Vína je nutné objednat 5 pracovních dnů před konáním akce.

Sekt
Sekt Bohemia brut nebo demi sec 

Neomezená konzumace

Nápojový balíček Nápojová nabídka

BEVERAGES & OPEN BAR

Nabídka je platná od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017. Hotel si vyhrazuje právo změny.
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• Mojito
(rum, třtinový cukr, limeta, máta, soda)

• Manhanttan
(whisky, martini rosso, angostura)

• High Society
(gin, vodka peach, campari, grepový juice)

• Caipirosca
(vodka, limeta, třtinový cukr)

• Tequila Sunrise
(tequila, pomerančový juice, grenadina)

• Negroni
(gin, campari, martini rosso)

• Sex on the Beach
(vodka, peach vodka, grenadina, melounový sirup,
pomerančový juice)

• Lynchburg Lemonade
(Jack Daniel‘s, triple sec, limetový sirup, sprite)

• Cuba Libre
(rum, cola, limeta)

• Daiquiri
(rum, sirup, citrónová šťáva, ovoce)

• Hemingway Special
(rum, grepfruitový džus, citrónová šťáva, maraschino)

• Pina Colada
(rum, ananasový džus, cukrový sirup, kokosové mléko)

• Slivovice Jelínek 4 cl
• Vodka Finlandia 4 cl
• Gin Beefeater 4 cl
• Tequila Olmeca 4 cl
• Rum Brugal Anejo 4 cl
• Rum Diplomatico Reserva Exclusiva 12go 4 cl
• Rum Zacapa Gran Reserva 23yo 4 cl
• Johnnie Walker Red Label 4 cl
• Chivas Regal 12yo 4 cl
• Jameson/Tullamore 4 cl
• Remy Martin VS 2 cl
• Remy Martin VSOP 2 cl

• Jägermeister 4 cl
• Fernet Stock 4 cl
• Becherovka 4 cl
• Baileys 4 cl

• Martini Bianco, Dry 5 cl
• Campari 5 cl
• Grappa Sasiccaia 4 cl

Koktejly Destiláty a likéry

BEVERAGES & OPEN BAR

Nabídka je platná od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017. Hotel si vyhrazuje právo změny.
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Hotel International Brno
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TECHNICKÉ VYBAVENÍ TABULKA KAPACIT PLÁNKY

• Plán Kongresového
   centra 

• Technika
• Technika a služby

• Kongresové sály
• Konferenční místnosti
• Restaurace a bary

KONGRESOVÁ MAPA
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Konferenční systémy 

Projekční a zobrazovací zařízení 

• konferenční systém STANDARD – řečnický pult s mikrofonem vč. ozvučení,

dataprojektoru a plátna

• konferenční systém PREMIUM – řečnický pult s mikrofonem vč. ozvučení, dataprojektoru

a plátna, zařízení KRAMER pro přepínáví mezi více prezentačními PC, 2× náhledová

obrazovka, časomíra, LAN připojení 50 Mbit

• dataprojektor 4500 ANSI LM

• dataprojektor 6000 ANSI LM – hlavní projekce na Kongresovém sále 1

• plátno 3×5 m zabudované – hlavní projekce na Kongresovém sále 1

• plátno mobilní 3×2 m

• plátno zabudované (konf. místnost 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9)

• plátno mobilni tubus 1,8×2 m

• náhledová sálová plazma 42“ vč. stativu

• náhledová sálová plazma 50“ vč. stativu

• monitor náhledový LCD 40“ Toshiba + stojan na zem před stůl nahnutý

• monitor náhledový LCD 50“ Toshiba + stojan rovný vysoký

• TV plazma zabudovaná 50“ (konf. místnost 5, 6, 7, 8, 9, 11)

TECHNIKA

http://www.hotelinternational.cz
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Projekční a zobrazovací zařízení 

Technické vybavení

• notebook HP prezentační

• Apple TV – bezdrátový přenos obrazu z Apple zařízení

• bezdrátový prezentér vč. laserového ukazovátka

• prezentační switcher Kramer – pro přepínání 2× PC či HDMI signálů

• flipchart

• tabule popisovací velká

• řečnický pult

• elektronická přípojka – kabeláž 1 ks do 10 m

• Chrombit – přenosná samostatná počítačová jednotka

• hotelový systém: propojení Kongresových sálů, Konferenčních místností, Restaurace

Lucullus, Restaurace Plzeňka a Interclub – pouze prezentace (obraz + zvuk)

• ozvučení sálu

• ozvučení mobilní BOSE L1

• mikrofon konferenční drátový

• mikrofon bezdrátový – ruční, hlavový

• CD/MP3 přehrávač

• specifická podkresová hudba – vybraný žánr

• zvukový záznam akce – formát MP3

TECHNIKA

http://www.hotelinternational.cz
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Osvětlení

• profesionální osvětlení podia či stage – dle požadavků (statické osvětlení, pohyblivá

světla – otočné hlavy, světelné efekty, laserové efekty, mlha apod.)

• profesionální nasvícení exponátu či objektu – dle požadavků (bodová světla, laserové

logo, 3D světelné efekty apod.)

Ostatní vybavení

Odborné služby

• balík papírů (500 kusů)

• tiskárna laserová barevná – nad 500 ks tisku další poplatky

• parket s možností úpravy rozměrů (490×361 cm)

• pódium – 2,44×1,22 m, výška 40 cm – 1 ks

• pomocné manuální a montážní práce

• umístění aut a jiných rozměrných exponátů v prostorách hotelu do 15 m2

• stánek ve foyer

• paušální poplatek za energie při zajištění vlastní kapely

• obrazový záznam akce – dle požadavků (možný střih, hudební složka, titulky)

• odborná obsluha A/V technika v sále Po–Pá

• odborná obsluha A/V technika v sále So–Ne

• nadstandardní služby technika (grafické práce, IT podpora na vlastní techniku)

TECHNIKA
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Internetová konektivita

• Wi-Fi připojení základní verze 50 Mbit

• LAN připojení 50 Mbit – dle počtu připojených a síťových zařízení

• vyšší verze dle požadavku nad 50 Mbit

• vyšší verze dle požadavku nad 70 Mbit

Tlumočnická technika infra

Videokonferenční zařízení 

Bezdrátové hlasovací zařízení (10 možností, čas vyhodnocení 1 s)

• jazyk. kanál navíc (zahrnuje ISO kabinu) – nad 6 jazyků speciální cena

• simultánní kabinové tlumočení (2 tlumočníci) 8 hodin

• tlumočnická ISO kabina vč. techniky a technické obsluhy 8hod (1 jazyk. kanál)

• tlumočnický přijímač vš. sluchátek – zákl. sazba za ks

• videokonferenční zařízení – dle typu připojení

• hlasovací jednotka (max 350 ks) – zákl. sazba za ks

• příprava grafiky a software na míru + obsluha 8 hodin

• základní jednotka (PC s hlasovacím SW + přijímací část)

TECHNIKA
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Cateringové služby – inventář/mobiliář/doprava/personál

• židle kongresová

• potah na židli

• mašle

• loketní stolek

• potah na loketní stolek

• stůl  80×80, 45×180 cm

• ubrus na stoly velikosti 80×80, 45×180 cm

• stůl kulatý 180×152 cm

• kulatý ubrus

• montáž, demontáž – od 2 000,- Kč – dle domluvy

• doprava

• inventář – talíře, příbory, sklenice, ubrousky

• teplomet (neprodejné bez plynové bomby)

• plynová bomba do teplometu (výdržnost 6 hodin) – 1 ks

• stojaté popelníky

• rozbití sklenice

• obsluhující personál – SPECIALISTA – kuchař, číšník – 4 hodiny

• obsluhující personál – SPECIALISTA – kuchař, číšník – nad 4 hodiny

• obsluhující personál – OSTATNÍ – kuchař, číšník, pomocná síla – 4 hodiny

• obsluhující personál – OSTATNÍ – kuchař, číšník, pomocná síla – nad 4 hodiny

TECHNIKA A SLUŽBY
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Kongresové sály

• Kongresový sál A 300 140  66  80 63 72 240 188 250 180 248 21×10 3,6/4,1 2,2×2,6 Ano Přízemí

• Kongresový sál B 80 42 35 30 36 32 48 52 40 35 71 10×7 3,4/3,6 2,2×2,6 Ano Přízemí

• Kongresový sál C 80 36 24 30 40 30 50 64 50 40 102 10×10 3,6 2,2×2,6 Ano Přízemí

• Kongresový sál D 150 80 42 50 50 60 100 100 80 70 142 12×12 3,6/3,4 2,2×2,6 Ano Přízemí

• Kongresové sály A+B 400 206 100 112 99 112 280 240 290 215 319 31×10 3,6/4,1 2,2×2,6 Ano Přízemí

• Kongresové sály A+B+C 500 226 120 132 139 126 320 304 340 255 421 41×10 3,4/4,1 2,2×2,6 Ano Přízemí

• Kongresové sály A+B+C+D 700 340 — — — — 344 404 370 325 563 53×10 3,4/4,1 2,2×2,6 Ano Přízemí

• Foyer sálů — —  — — — — — — — — 325 — — — Ano Přízemí

AUDITORIUM I-FORMA BANKET 1 RAUT VÝŠKAŠKOLA T-FORMA BANKET 2 PLOCHA DVEŘE V/ŠU-FORMA O-FORMA COCKTAIL DÉLKA
×

ŠÍŘKA

SVĚTLO
DENNÍ

PODLAŽÍ

TABULKA KAPACIT
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Konferenční místnosti

• Konferenční místnost 1 „Klinger“ 58 33 21 24 30 27 40 40 30 30 58 11,2×5,2 3,2 2,15×1,9 Ano Přízemí

• Konferenční místnost 2 „Libenský“ 48 30 24 24 30 30 40 40 30 30 56 9,8×5,7 3,2 2,15×1,5 Ne Přízemí

• Konferenční místnost 3 „Matal“ 70 45 30 36 36 38 48 48 40 35 67 12,8×5,2 3,2 2,15×1,5 Ano Přízemí

• Konferenční místnost 4 „Lacina“ 74 39 30 36 34 38 52 52 40 35 74 12,5×7 3,2 2,15×2 Ano Přízemí

• Konferenční místnost 5 „Babraj“ 24 8 11 12 12 — — 12 — — 28 6,4×5 2,7 2,62×0,88 Ano Přízemí

• Konferenční místnosti 3+4 130 72 70 56 68 73 — 100 120 80 141 25,3×7 3,2 2,15×2 Ano Přízemí

• Konferenční místnosti 1–4 — — — — — — — 144 200 150 255 — 3,2 — Ano Přízemí

• Foyer místností 1–4 — — — — — — — — 50 30 80 14×6,2 3,2 2,15×1,5 Ano Přízemí

• Konferenční místnost 6 — — — 12 — — — 12 — — 22 7×3 2,4 2×0,9 Ano Přízemí

• Konferenční místnost 7 — — — 14 — — — — — — 20 6×3,5 2,4 2×0,9 Ano 7

• Konferenční místnost 8 — — — 14 — — — — — — 20 6×3,5 2,4 2×0,9 Ano 8

• Konferenční místnost 9 — — — 14 — — — — — — 20 6×3,5 2,4 2×0,9 Ano 9

• Konferenční místnost 10 — — — 8 — — — — — — 12 4×3 2,4 2×0,9 Ano 10

• Konferenční místnost 11 26 20 14 14 14 — — 16 — — 31 7,4×4,2 2,65 2×0,9 Ano -1

• Konferenční místnost „Plzeňka“ 15 12 — 12 — — — 18 — — 22 5,43×3,98 2,17 1,96×1,27 Ano -1

TABULKA KAPACIT

AUDITORIUM ŠKOLA U-FORMA I-FORMA T-FORMA O-FORMA BANKET 1 BANKET 2 COCKTAIL RAUT PLOCHA  VÝŠKA DVEŘE V/Š  PODLAŽÍDÉLKA
×

ŠÍŘKA

SVĚTLO
DENNÍ
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Restaurace a bary

• Lucullus 213/120 137/77 85/40 80/36 46/40 52/44 104/72 142 200 200 351 26×16,6 3,9 2,4×1,6 Ano -1

• Plzeňka — — — — — — — 111 100 90 150 14,5×11 3,2 2,2×1,6 Ano -1

• Siesta Lobby & Wine — — — — — — — 125 120 100 224 28×8 3,1 — Ano Přízemí

• Club — — — — — — — 132 120 120 300 — 2,7 2,2×0,9 Ne -2

TABULKA KAPACIT

AUDITORIUM I-FORMA BANKET 1 RAUT VÝŠKAŠKOLA T-FORMA BANKET 2 PLOCHA DVEŘE V/ŠU-FORMA O-FORMA COCKTAIL DÉLKA
×

ŠÍŘKA

SVĚTLO
DENNÍ
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Plán Kongresového centra
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