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náš tým pro plánování a realizaci akcí  
v Panorama Hotel Prague Vám může zajistit veškeré 
nezbytné vybavení, jako jsou například datové 
projektory, mikrofony i technickou asistenci.

Poskytujeme řadu služeb včetně překladů, 
projekčních stěn, flipchartů, výstavních 
stánků a dalšího vybavení.

nabízíme rychlé a efektivní služby  
od okamžiku, kdy nám zašlete svoji první 
poptávku. Jakékoli nadstandardní požadavky 
budou dle možností kompletně zajištěny.

neváhejte nás kontaktovat pro další 
informace o cenách a specifikacích.

Kontaktní údaje:
Panorama Hotel Prague
+420 261 191 393
events@panoramahotelprague.com
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BEZPLaTnÁ WI-FI
Poskytujeme bezplatnou vysokorychlostní Wi-Fi

ve všech zasedacích místnostech, odpočinkových prostorech, pokojích pro hosty a veřejných místech.

na mÍrU PŘIPraVEnÁ WEBoVÁ PrEZEnTaCE 
Připravíme vám a přizpůsobíme stránku pro vaše schůzky, což umožní vašim delegátům rezervaci pokojů 

přímo. na stránce vám můžeme zobrazit mapy, agendy, detaily události a další.

EFEKTIVnÍ KomUnIKaCE
24 hodinová podpora našeho týmu.

Každá zasedací místnost disponuje telefonem s přednastavenými důležitými telefonními číšly pro vaše potřeby.

oSoBnÍ PoDPora
Pro každou událost budete mít k dispozici specializovaný, vysoce kvalifikovaný tým lidí.

rYCHLÁ oDPoVĚĎ na DoTaZY
Každý email potvrdíme do tří hodin a připravíme návrh do 24 hodin.

nenecháváme nic náhodě a pečlivě si projdeme plán, abychom zjistili, zda je vše naplánováno a zajištěno. Budete mít přístup 
k zasedacím místnostem nejméně jednu hodinu předem nebo i více v případě potřeby (v závislosti na dostupnosti).

EvEnts at Panorama www.panoramahotelprague.com
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CELODENNÍ BUSSINESS BALÍČEK
Pronájem hlavní zasedací místnosti

Dvě minerální vody na osobu v zasedací místnosti
Flipchart, promítací plátno, data projektor

Propisky, poznámkové bloky a mentolové bonbóny na stole
~

Oběd
 (včetně nealkoholického nápoje)

tříchodové denní menu nebo bufet dle výběru šéfkuchaře*
~

Dva nealkoholické nápoje na osobu 
Dopolední a odpolední přestávky na kávu

~
 Káva po celý den

~
Panorama asistent k dispozici

 1 720 CZK na osobu
PoDmÍnKY

DPH je zahrnuto v ceně • Minimálně 20 osob na balíček • Oběd formou bufetu pouze od 20 osob 
• Vhodný prostor pro schůzky umístěný podle počtu účastníků a požadovaného uspořádání.

*Bufet: polévka dne • Saláty s dochucovadly • Hlavní chod • Možnost vegetariánského hlavního jídla • Výběr dezertů.

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >
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oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >
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PŮLDENNÍ BUSINESS BALÍČEK
Po DoBU nEJVÝŠE 6 HoDIn

Pronájem hlavní zasedací místnosti
Jedna minerální voda na osobu v zasedací místnosti 

Flipchart, promítací plátno, data projektor
Propisky, poznámkové bloky a mentolové bonbóny na stole

~
Obchodní oběd 

(včetně jednoho nealkoholického nápoje) 
tříchodové denní menu nebo bufet dle výběru šéfkuchaře *

~
Jeden nealkoholický nápoj na osobu

Dopolední a odpolední přestávky na kávu
~

Panorama asistent k dispozici

1 370 CZK na osobu
PoDmÍnKY

DPH je zahrnuto v ceně • Minimálně 20 osob na balíček • Oběd formou bufetu pouze od 20 osob
• Vhodný prostor pro schůzky umístěný podle počtu účastníků a požadovaného uspořádání.

*Bufet: polévka dne •  Saláty s dochucovadly • Hlavní chod • Možnost vegetariánského hlavního jídla • Výběr dezertů.

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >
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 PRONÁJEM MÍSTNOSTÍ
 Po DoBU nEJVÝŠE 10 HoDIn

 Pronájem hlavní zasedací místnosti
 Propisky, poznámkové bloky a mentolové bonbóny na stole

Po DoBU nEJVÝŠE 5 HoDIn
Propisky, poznámkové bloky a mentolové bonbóny na stole

~
Panorama asistent k dispozici

 PoDmÍnKY
DPH je zahrnuto v ceně • Cena za pronájem bude stanovena podle zasedací místnosti

Vhodný prostor pro schůzky bude potvrzen hotelem dle počtu účastníků a požadovaného uspořádání.
minerální voda není zahrnuta v ceně pronájmu: minerální voda 65,- CZK / ks 
(účtováno odděleně podle počtu účastníků v důsledku různých sazeb DPH)

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >
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Název

D
ivadlo

Škola 

Čtverec  
(U

zavřený 
 tvar U

) 

 Tvar U
 

 Banket 

 recepce

 Kabaret 

 Předsednictvo 

rozm
ěr  

v m
etrech 

Š × D
 × V

Plocha v m
2

Sloupy

D
enní světlo

Přízemí
SALON 1 42 30 24 24 24 50 18 24 5,9 x 10,5 x 3,0 58 n n
SALON 2 16 12 12 10 8 15 6 12 5,6 x 5,4 x 3,0 29 n n
SALON 3 21 16 12 14 8 15 6 12 5,9 x 5,3 x 3,0 29 n n
EDEN 80 54 36 36 48 100 36 45 7,8 x 22,1 x 3,1 159 n y
SALON 1+2 60 42 36 36 32 65 24 36 5,9 x 15,9 x 3,0 87 n n
SALON 2+3 36 30 20 24 16 30 12 20 5,9 x 10,7 x 3,0 58 n n
SALON 1+2+3 84 60 52 48 48 70 36 52 5,9 x 21,1 x 3,0 116 n n

První patro
FOYER - - - - - 200 - - 40,3 x 27,1 x 3,1 716 y y
BOHEMIA 1 80 54 44 46 56 100 42 50 16,9 x 9,1 x 3,1 124 n n
BOHEMIA 2 - - - - - 50 0 - 15,2 x 6,1 x 3,1 85 n y
BOHEMIA 3 160 90 48 42 80 180 60 46 14,8 x 16,3 x 3,1 197 y y
BOHEMIA 1+2 - - - - - 150 - - 8,2 x 31,6 x 3,1 208 n n
BOHEMIA 2+3 - - - - - 220 - - 16,3 x 30,2 x 3,1 283 y y
BOHEMIA 1+2+3 - - - - - 330 - - 16,4 x 46,8 x 3,1 406 y y
PANORAMA 25 18 20 18 16 30 12 20 15,9 x 4,6 x 3,1 56 n y

KAPACITA

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >
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Business Lounge

Panorama 
Café

Main Entrance

salon I salon 
II

salon 
III

Eden

terace

Lifts

Reception

PřÍzEMÍ

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >
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Casino

Lifts
Fire Exit

Fire Exit

to kitchen

to kitchen

Mezzo Restaurant

Bohemia I

Panorama

Bohemia II

Bohemia 
III

1. PATRO

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >
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SNÍDAŇOVÝ BUFET
 KonTInEnTÁLnÍ SnÍDanĚ

výběr džusů – pomeranč a jablko
Čerstvě mletá káva a výběr čajů 

výběr salámů a sýrů
Čerstvé ovoce

výběr cereálií se sušeným ovocem 
Ovoce a bílý jogurt

 výběr pečiva
výběr sladkého pečiva

Máslo, margarín
výběr džemů

 Med

 350 CZK na osobu
 mInImÁLnĚ 20 HoSTů

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >
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SNÍDAŇOVÝ BUFET
angLICKÁ SnÍDanĚ

 výběr džusů
 Čerstvě mletá káva, výběr čajů 

teplé a studené mléko, horká čokoláda
 výběr cereálií, bílý jogurt

 výběr salámů a sýrů
 Máslo, margarín, džemy a med

 smažená a vařená vejce
 Křupavá slanina

 Kuřecí párky
 Pečené fazole

Opečené brambory 
výběr sladkého pečiva a chleba

420 CZK na osobu
mInImÁLnĚ 20 HoSTů

Panorama SnÍDanĚ
 výběr džusů

Čerstvě mletá káva, výběr čajů 
výběr salámů a sýrů

Polévka dle denní nabídky
Míchaná a vařená vejce 

Křupavá slanina
Kuřecí párky

 Opečené brambory
Ovocný salát s přírodním jogurtem

výběr cereálií a sušeného ovoce
 Domácí palačinky s mascarpone 

a čokoládou
Croissanty, muffiny a ovocné zákusky

Domácí ovocné koláče
Máslo, margarín

výběr džemů a med

550 CZK na osobu
mInImÁLnĚ 20 HoSTů

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >
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PřESTÁVKY NA KÁVU
“WELComE“ PŘESTÁVKa na KÁVU

Čerstvě mletá káva
výběr čajů, karafy s vodou

170 CZK na osobu

“BaSIC“ PŘESTÁVKa na KÁVU
Čerstvě mletá káva

výběr čajů, minerální voda, sladké pečivo

190 CZK na osobu
Káva po celou dobu jednání

Příplatek 50 CZK na osobu / půl den

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >
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PřESTÁVKY NA KÁVU
 DoPoLEDnÍ PŘESTÁVKa na KÁVU

 290 CZK na osobu
 POnDěLí

 Káva po celou dobu jednání 
Čerstvě mletá káva, výběr čajů, džusů, 

cookies, francouzská bageta se sýrem, čerstvé ovoce

 ÚtERý
 Káva po celou dobu jednání 

 Čerstvě mletá káva, výběr čajů, džusů, 
 plněné mini croissanty – parmská šunka, bazalkové pesto,

 řecký jogurt, lívance, čerstvé ovoce

 střEDa
 Káva po celou dobu jednání 

Čerstvě mletá káva, výběr čajů, džusů, 
celozrnné pečivo s krůtí šunkou, skořicové rolky, čerstvé ovoce

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >
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PřESTÁVKY NA KÁVU
 DoPoLEDnÍ PŘESTÁVKa na KÁVU

 290 CZK na osobu
ČtvRtEK

Káva po celou dobu jednání
Čerstvě mletá káva, výběr čajů, džusů, 

švédský chléb plněný uzeným lososem, vegetariánské quiche, 
domácí kokosový zákusek “mouřenín”, čerstvé ovoce

PátEK
Káva po celou dobu jednání 

Čerstvě mletá káva, výběr čajů, džusů, 
zeleninové crudités s dresinkem, 

 rustikální bageta s uzeným pstruhem, domácí muffiny, čerstvé ovoce

sOBOta
Káva po celou dobu jednání 

 Čerstvě mletá káva, výběr čajů, džusů, 
celozrnný chléb plněný kuřecím paté s portským vínem, 

mini čokoládová roláda, čerstvé ovoce

nEDěLE
Káva po celou dobu jednání 

 Čerstvě mletá káva, výběr čajů, džusů, 
quiche Lorraine se slaninou a pórkem, jablečná roláda, čerstvé ovoce

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >
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PřESTÁVKY NA KÁVU
oDPoLEDnÍ PŘESTÁVKa na KÁVU

290 CZK na osobu
POnDěLí

Káva po celou dobu jednání
Čerstvě mletá káva, výběr čajů, nealkoholických nápojů, 

borůvkové palačinky s čokoládou, crostini s maďarským salámem, čerstvé ovoce

ÚtERý
Káva po celou dobu jednání

Čerstvě mletá káva, výběr čajů, nealkoholických nápojů, 
celozrnná bageta se smetanovým sýrem a čerstvou zeleninou, jablečný závin, čerstvé ovoce

střEDa
Káva po celou dobu jednání 

 Čerstvě mletá káva, výběr čajů, nealkoholických nápojů, 
vícezrnné pečivo s mozzarellou a rajčaty, čokoládové sladké pečivo, hruškový závin, čerstvé ovoce

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >
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PřESTÁVKY NA KÁVU
oDPoLEDnÍ PŘESTÁVKa na KÁVU

290 CZK na osobu
ČtvRtEK

Káva po celou dobu jednání
Čerstvě mletá káva, výběr čajů, nealkoholických nápojů, 

špíz z čerstvého ovoce, pistáciový dort, tartaletka s broskví, čerstvé ovoce

PátEK
Káva po celou dobu jednání 

Čerstvě mletá káva, výběr čajů, nealkoholických nápojů, 
švédský chléb s lučinou a šunkou, třešňový dort, čerstvé ovoce

sOBOta
Káva po celou dobu jednání 

 Čerstvě mletá káva, výběr čajů, nealkoholických nápojů, 
žitný chléb s křenovým sýrem, sušená rajčata, salát, 

tvarohový dort, čerstvé ovoce

nEDěLE
Káva po celou dobu jednání 

Čerstvě mletá káva, výběr čajů, nealkoholických nápojů, 
croissant se šunkou, čokoládový muffin, čerstvé ovoce

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >
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PřESTÁVKY NA KÁVU
BUSInESS PŘESTÁVKa na KÁVU

a: Káva PO CELOu DOBu JEDnání 
Čerstvě mletá káva, výběr čajů, 

džusy / nealkoholické nápoje, bezkofeinová káva,  
mini bagety se sýrem, medovou šunkou a grilovanou zeleninou, 

sladké pečivo, ovocné smoothie, čerstvé ovoce

B: Káva PO CELOu DOBu JEDnání 
Čerstvě mletá káva, výběr čajů, 

džusy / nealkoholické nápoje, bezkofeinová káva, francouzský sýrový koláč, 
čokoládový a ovocný flapjack, domácí lívance, bílý jogurt, čerstvé ovoce

C: Káva PO CELOu DOBu JEDnání
Čerstvě mletá káva, výběr čajů, 

džusy / nealkoholické nápoje, bezkofeinová káva, mrkvový dort s mascarpone, 
krájené sezónní ovoce, crostini se sýrem a olivami, čerstvé ovoce

350 CZK na osobu

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >
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 STANDARDNÍ BUFET DLE VÝBěRU šéFKUChAřE
 BUFET DLE VÝBĚrU naŠEHo ŠÉFKUCHaŘE oBSaHUJE:

HLavní CHODY
výběr tří hlavních chodů

(včetně jednoho vegetariánského)

470 CZK na osobu
mInImÁLnĚ 20 HoSTů

rádi Vám bufet vylepšíme například pečeným hovězím masem nebo pražskou šunkou
za příplatek 150 CZK na osobu.

 PřEDKRMY
 výběr studených předkrmů a salámů  

výběr salátů s dresinky a kořením

 PříLOHY
výběr sezónní zeleniny

 výběr příloh

POLÉvKY
 Polévka dle denní nabídky

 DEZERtY
 výběr mini zákusků

 výběr čerstvého ovoce
 výběr místních sýrů

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >
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PRéMIOVÝ BUFET DLE VÝBěRU šéFKUChAřE
BUFET Z PrÉmIoVÝCH IngrEDIEnCÍ PŘIPraVEnÝ naŠÍm ŠÉFKUCHaŘEm oBSaHUJE:

HLavní CHODY
výběr tří hlavních chodů

(včetně jednoho vegetariánského)

590 CZK na osobu
mInImÁLnĚ 20 HoSTů

rádi Vám bufet vylepšíme například pečeným hovězím masem nebo pražskou šunkou 
za příplatek 150 CZK na osobu.

PřEDKRMY
výběr studených předkrmů a salámů 

výběr salátů s dresinky a kořením

 PříLOHY
výběr sezónní zeleniny 

 výběr příloh

POLÉvKY
Polévka dle denní nabídky

DEZERtY
výběr z mini zákusků  

sezónní čerstvé ovoce
výběr místních sýrů

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >
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ČESKÝ BUFET

HLavní CHODY
 tradiční bramborová polévka

 Konfitovaná vepřová plec s česnekem 
Pečená kachna

 Plzeňský hovězí guláš
Pstruh s citrónovo máslovou omáčkou 

 Červené zelí 
Karlovarské knedlíky
Bramborové knedlíky

Glazovaná kořenová zelenina
Šťouchané brambory s křupavou 

slaninou a cibulkou

 600 CZK na osobu
mInImÁLnĚ 20 HoSTů

rádi Vám bufet vylepšíme například pečeným hovězím masem nebo pražskou šunkou 
za příplatek 150 CZK na osobu.

PřEDKRMY
Bramborový salát

salát z bílého zelí se slaninou a koprem
Okurkový salát se zakysanou smetanou

směs čerstvých listových salátů  
a tři druhy zálivek  

Rajčatový salát s červenou cibulí
vepřová terina s nakládanou zeleninou

výběr místních prémiových uzenin 
s nakládanými okurkami

Kuřecí galantina se švestkovým chutney  
Hovězí jazyk s křenem DEZERtY

Borůvková bublanina
Makový závin

Jablečný štrůdl
Ovocné knedlíky

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >
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OBěDOVÁ MENU
 tříCHODOvÉ MEnu a

 Rukolový salát s pěnou z kozího sýra a balsamikem
 Grilovaný kuřecí steak, špagety napolitana a čerstvá bazalka 

 Křehký dort z tmavé čokolády, citrónový sorbet

 tříCHODOvÉ MEnu B
 teplý pórkový quiche s ledovým salátem a cherry rajčaty

 Filet z pstruha s bylinkovým máslem, brambory s pažitkou a holandskou omáčkou
 Crème brulée s jahodovou omáčkou

 tříCHODOvÉ MEnu C
Jemný brokolicový krém s máslovými krutony

 Kuřecí stehno na řecký způsob s olivami, pečenou cibulí a brambory
 Panna cotta s malinovým pyré

 tříCHODOvÉ MEnu D
 Dvojitý hovězí vývar s portským vínem a nakrájenou zeleninou 

 Rozmarýnové vepřové medailonky s houbovým rizotem a burgundskou omáčkou 
 Cheesecake s ostružinovým želé a vanilkovou zmrzlinou

 tříCHODOvÉ MEnu E
 římský salát s parmazánovým dipem a máslovými krutony

 Maďarský guláš s paprikou a karlovarským knedlíkem 
 Bílá čokoládová pěna a tropický ovocný salát

470 CZK na osobu

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >
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OBěDOVÁ MENU
 ČtYřCHODOvÉ MEnu a

 Marinované hovězí carpaccio s rukolou a bazalkovým pestem
 Kuřecí vývar s nakrájenou zeleninou

 steak z lososa s grilovanou zeleninou a lososovým kaviárem
 Crème brûlée s jahodovou omáčkou a čerstvou mátou 

 ČtYřCHODOvÉ MEnu B
 Rajčata s mozzarellou a bazalkovým pestem

 Hovězí vývar s portským vínem 
Máslová ryba pečená s rajčaty a parmazánem, brambory s pažitkou

 Pistáciový cheesecake s čokoládovou polevou a drcenými pistáciemi 

 ČtYřCHODOvÉ MEnu C
 tatarák z lososa s míchaným listovým salátem a žitným chlebem 

 Brokolicový krém s máslovými krutony 
 steak ze svíčkové s pepřovou omáčkou a krémovými bramborami 

 Citrónový koláč s jahodami a karamelem 

590 CZK na osobu

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >
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OBěDOVÁ MENU
ČtYřCHODOvÉ MEnu D

Pečený kozí sýr v těstíčku s polníčkem
tradiční bramborová polévka s liškami 

Pečené vepřové koleno s dvěma druhy hořčice, 
křenem a nakládanou zeleninou

Jablečný závin se skořicí a vanilkovou zmrzlinou 

 ČtYřCHODOvÉ MEnu E
Caesar salát s grilovanými kuřecími prsíčky, 
máslovými krutony a hoblinami parmazánu

svíčková na smetaně, karlovarské knedlíky a brusinky
třešňový koláč s vanilkovou omáčkou 

590 CZK na osobu

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >
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OBěDOVÁ MENU
ČtYřCHODOvá sLavnOstní vEČEřE 1

Krémová kuřecí játra a grilovaný slaninový parfait s redukcí z červeného vína a sýrem grissini
Hovězí vývar, zeleninové ravioli a bazalkový olej

Grilovaná kachní prsa s balsamikovou šťávou,
tradiční bramborová kaše a glazovaná cibule 

 Čokoládovo-oříškový parfait, malinový coulis, karamelová omáčka 
a lupínky ze sušeného ovoce

ČtYřCHODOvá sLavnOstní vEČEřE 2
Hovězí carpaccio v bazalkové marinádě 

s parmazánovými hoblinami, kapary a rukolou 
Krémová chřestová polévka s pěnou z jeruzalémského artičoku

 Marinovaný hovězí steak s Mui tom pepřovou omáčkou, 
grilované zelené fazolky s baby mrkví

Mrkvový dort s krémem z mascarpone a skořicovou omáčkou

ČtYřCHODOvá sLavnOstní vEČEřE 3
Pěna z kozího sýra a carpaccio z červené řepy,
křehký míchaný salát, karamelové balsamiko

Hrachová polévka s crème fraîche a šlehačkou 
steak z norského lososa,

zeleninové ragú na barbeque způsob a pomerančový Beurre blanc 
Jahodové cappuccino se zázvorem,

zmrzlina s bourbon vanilkou a lupínky ze sušeného ovoce

700 CZK na osobu

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >
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OBěDOVé BALÍČKY
 KOŠER MEnu – sníDaně, OBěDY a vEČEřE

Košer jídlo je připravováno pouze v pražské restauraci, 
King solomon – www.kosher.cz.

Košer jídlo je zabaleno a podáváno v originálních krabičkách. velice rádi vám zajistíme 
Košer jídla. Pro nejlepší kvalitu požadujeme objednání 48 hodin předem.

 SnÍDanĚ 480 CZK
oBĚD nEBo VEČEŘE 1 200 CZK

sníDaňOvÉ a OBěDOvÉ BaLíČKY
Pokud si budete přát, zajistíme i obědové balíčky s sebou.

Objednávejte prosím 24 hodin předem.

sníDaňOvý BaLíČEK 315 CZK
2 ks sendviče se šunkou a sýrem
3 ks celého sezónního ovoce
1 ks sladkého pečiva
1 džus nebo láhev minerální vody
Příbory a ubrousky

OBěDOvý BaLíČEK 540 CZK
2 ks sendviče se šunkou a sýrem 
3 ks celého sezónního ovoce
2 ks sladkého pečiva
1 džus nebo láhev minerální vody
Příbory a ubrousky

velice rádi připravíme speciálně sestavené balíčky na základě objednávky.

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >
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INDICKé MENU
Zajímá vás tikka masala, baingan bharta, tandoori nebo jiné indické speciality?

na žádost vám indická jídla připraví indický kuchař.
Pro další informace o naší nabídce a o cenách 

se prosím obraťte na náš obchodní tým.

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >
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ChUŤOVKY A KOKTEJLY
stuDEnÉ CHuŤOvKY / CROstInI

minimální konzumace 10 kusů

35 CZK za kus
se sýrem brie 

s kaviárem
s uzeným lososem 

s marinovaným sleděm
s modrým sýrem a vlašským ořechem

s kořeněným maďarským salámem
a ančovičkou

s medovou šunkou
se sýrem a černou olivou
 s krémovým kozím sýrem

s baby mozzarellou a cherry rajčetem
s pikantní čabajskou klobásou

s baby krevetou

PLněnÉ BaGEtY / sEnDvIČE
 minimální konzumace 10 kusů

45 CZK za kus
 s medovou šunkou a kyselou okurkou

 s ementálem a rajčetem
 s medovou šunkou a sýrem

 s uzeným lososem a majonézou 
 s pěnou z kozího sýra a pažitkou 
 s grilovanou sezónní zeleninou

s mozzarellou, rajčetem a balsamikem
 s marinovaným sleďem a ledovým salátem

výběr: semínková ciabatta, celozrnná 
bageta, francouzská bageta 

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >
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ChUŤOVKY A KOKTEJLY
ŠPíZY

minimální konzumace 10 kusů

40 CZK za kus
Mini špíz s čabajskou klobásou, 

okurkou a nakládanou cibulí
Mozzarella se sladkou chilli omáčkou 

zabalenou v parmské šunce
tortila s uzeným lososem a krémovým sýrem 

tortila s grilovaným kuřetem, římským 
salátem a pikantním dresinkem 

Cantaloupe meloun v parmské šunce
sýrový špíz s tmavými hrozny

Šunková rolka s tvarohem a ananasem 
Cherry rajčata & mozzarella špíz s čerstvou bazalkou

výběr z: bílý chléb, celozrnný 
chléb, francouzská bageta

výBěR Z ČERstvýCH 
ZELEnInOvýCH HRanOLEK

Mrkev, čekanka, paprika, okurka, bílá ředkev, celer, fenykl

výBěR OMáČEK
Pažitková, jemná bylinková, papriková, 

slaninová, omáčka z modrého sýru, křenová, 
česneková, kari, sladce pálivá omáčka, BBQ

40 CZK za kus 
včetně omáčky

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >
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TEPLé ChUŤOVKY
QuICHE / FRanCOuZsKý sýROvý KOLáČ

 minimální konzumace 10 kusů

30 CZK za kus
  Quiche – kuřecí maso, pórek a sýr 
  Quiche – grilovaná slanina, jarní cibulka a sýr 
  Quiche – šunka, červená cibule a sýr
  Quiche – houbové sauté, tymián a sýr 
  Quiche – grilovaná sezónní zelenina a sýr

 HLavní CHODY
 minimální konzumace 10 kusů

mini smažený kuřecí řízek s citrónem 65 CZK za kus
mini smažený vepřový řízek s citrónem 75 CZK za kus
mini kuřecí paillard 75 CZK za kus
mini vepřový paillard 85 CZK za kus
Kofta s thajskou chili omáčkou 65 CZK za kus
Kofta s rajčatovo-koriandrovou omáčkou  85 CZK za kus
grilovaná sezónní zelenina 25 CZK za kus
s provensálským kořením a máslem 

PříLOHY
Podle výběru zákazníka

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >
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ChUŤOVKY A KOKTEJLY
 DEZERtY

 minimální konzumace 10 kusů

 30 CZK za kus
Mini čokoládová rakvička

 Kokosovo-čokoládový mini koláč
 Mini punčový dort

 Mini ořechová roláda
 Mini čokoládová roláda

 Mini ovocný koláček
 Mini karamelový koláček 
 Mini kokosová laskonka 

 Mini makový dort

 DODání

 1 500 CZK
Dodávky a vyzvednutí, základní vybavení a příprava 

(porcelán, příbory, sklenice, ubrousky)
Cena nezahrnuje extra porcelán, příbory, stoly a židle

Zničení inventáře bude účtováno dle aktuálního ceníku

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >
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ChUŤOVKY / SVAČINOVÝ BUFET
sestavte si vlastní bufet podle vašich požadavků. 

Můžete si vybrat z naší nabídky chuťovek.

studené chuťovky (crostini, tortilly, bagety) 4 kusy na osobu 
teplé chuťovky + přílohy  3 kusy na osobu 
Dezerty 3 kusy na osobu

 500 CZK na osobu
 mInImÁLnĚ 20 HoSTů

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >
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SVAČINOVÝ BUFET
 ČEsKý svaČInOvý BuFEt

tradiční bramborová polévka
 Lehký bramborový salát

Zeleninový salát s výběrem zálivek
 Okurkový salát se sladkokyselou zálivkou 

Chlebíčky s pražskou šunkou
Chlebíčky se dvěma druhy sýrů 

vícezrnný sendvič s trhaným vepřovým masem
Okurka a hořčice

vepřové špízy se slaninou a cibulí 
Jablečný štrůdl
Ovocný koláč

 450 CZK na osobu
mInImÁLnĚ 20 HoSTů

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >
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NÁPOJOVé BALÍČKY
 náPOJOvý BaLíČEK 1 náPOJ 130 CZK
 (1 nealkoholický nápoj nebo 1 pivo 0,33l nebo 1 rozlévané víno 0,15l) 

 náPOJOvý BaLíČEK 2 náPOJE 195 CZK
 (nealkoholické nápoje nebo pivo 0,33l nebo rozlévané víno 0,15l) 

 náPOJOvý BaLíČEK 3 náPOJE 260 CZK
 (nealkoholické nápoje nebo 2 piva 0,33l nebo rozlévané víno 0,15l) 

 nEaLKOHOLICKý náPOJOvý BaLíČEK 1 náPOJ 90 CZK
 (1 džus nebo 1 nealkoholický nápoj nebo 1 perlivá voda) 

 náPOJOvý BaLíČEK 1 HODIna 490 CZK
 (nealkoholické nápoje, pivo, víno, káva, čaj, chipsy, oříšky) 

 náPOJOvý BaLíČEK 2 HODInY 790 CZK
 (nealkoholické nápoje, pivo, víno, káva, čaj, chipsy, oříšky) 

 náPOJOvý BaLíČEK – DEstILátY 1 HODIna 750 CZK
  (neomezené množství martini, whisky, ginu, vodky,  

rumu, nealkoholických nápojů, piva a vína, chipsy, oříšky) 

 náPOJOvý BaLíČEK – KOKtEJLY 1 HODIna 750 CZK
  (neomezené množství základních koktejlů, jako je mojito, Caipirinha, Cuba Libre,  

Daiquiri, Cosmopolitan a nealkoholických nápojů, piva a vína, chipsy, oříšky) 

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >

CHUŤoVKY a KoKTEJLY >

nÁPoJE >

VYBaVEnÍ a SLUŽBY >



EvEnts at Panorama www.panoramahotelprague.com

34

POPLATKY
 Šumivé víno láhev  400 CZK
 Pivo / nealkoholické nápoje láhev  500 CZK
 Lihoviny korkovné  1 000 CZK
  láhev 900 CZK
  

KVěTINOVÁ VÝzDOBA
 Květinová výzdoba (kulatý stůl) – malá velikost  350 CZK / za kus 
 Květinová výzdoba (kulatý stůl) – střední velikost  500 CZK / za kus 
 Květinová výzdoba (kulatý stůl) – střední velikost  670 CZK / za kus 
 Květinová výzdoba – uspořádání  1 200 CZK / za kus 
 tématická výzdoba na vyžádání

KONFERENČNÍ VYBAVENÍ
 řečnický pult 500 CZK / za kus & den
 Podium / výška 30 cm  1 000 CZK / za kus & den
 taneční parket 5 × 3 m  2 000 CZK / za kus & den
 Datový projektor  3 300 CZK / za kus & den
 Prezentační zařízení 360 CZK / za kus & den
 Flipchart  480 CZK / za kus & den
 Projekční obrazovka  410 CZK / za kus & den
 Zvuk 1 800 CZK / za kus & den
 Mikrofón 500 CZK / za kus & den

Domů >KonFErEnČnÍ BaLÍČKY >

SnÍDaŇoVÉ BUFETY > PŘESTÁVKY na KÁVU >

SVaČInoVÉ BUFETY >

oBĚDoVÉ BaLÍČKY >oBĚDoVÁ mEnU >BUFEToVÁ mEnU >
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