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 NABÍDKA COFFEE BREAK 

Požadavky na skupinové stravování zašlete prosím minimálně 4 pracovní dny předem. 

 

VÁŠ PŘÍSTAV HOTEL PORT… 
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ECONOMY 

115,- Kč/osoba 

1x čerstvě uvařená káva s mlékem nebo čaj s citronem, 

1x minerální voda nebo ovocný džus 

1ks Máslový mini croissant 
 

STANDARD 

145,- Kč/osoba 

1x čerstvě uvařená káva s mlékem nebo čaj s citronem, 1ks výběr nealkoholických ná-
pojů, 100g čerstvé ovoce dle sezóny a 1ks výběr  z uvedené nabídky,  

prosím, vyberte si: 

a) chlebíček (se šunkou/ s hermelínem/ s eidamem/ s Herkulesem/ s tuňákem) 

b)  domácí pečený makový a ořechový šnek 

c) domácí koláč (s ovocem, povidly, tvarohem…) 

d) mini sendvič s farmářskou šunkou či sýrem Gouda (trojhránek) 
 

BUSINESS 

195,-Kč/osoba 

1x čerstvě uvařená káva s mlékem nebo čaj s citronem, 1ks výběr nealkoholických ná-
pojů, 100g čerstvé ovoce dle sezóny a 2 mini kousky dle výběru z uvedené nabídky,  

prosím, vyberte si: 

a) plněné sezamové bulky s uzeným sýrem a šunkou 

b) chlebíček se smaženým mini řízečkem a bramborovým salátem,  

nebo s roastbeefem a majonézou 

c) sendviče s lososem, nebo s tuňákem 

d) plněné croissanty třenou nivou a rostbífem 

e) croissant s Chorizem 

f) křehké jablečné řezy 

g) tvarohové řezy s čokoládou 

h) listový pletenec s pekanovými ořechy a javorovým sirupem 
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SUPERIOR 

290,-Kč/osoba 

1x čerstvě uvařená káva s mlékem nebo čaj s citronem, 1ks výběr nealkoholických nápojů, 

 

Salátový bar složený z čerstvé zeleniny, doplněný česnekovým, tomatovým  a sýrovým dresinkem 

Italský těstovinový salát s olivami a mozzarellou 

Řecký salát se sýrem feta a olivami, salát Ceasar 

Tomatový salát s avokádem a česnekem 

 

Variace plněných baget – světlá, tmavá, celozrnná, vhodně doplněných o remulády 

Plněné tortily s lososem a trhaným salátem 

Plněný croissant šunkou a modrým sýrem 

 

100g čerstvé krájené ovoce dle sezóny 

 

LEHKÝ PRACOVNÍ OBĚD 
370,-Kč/osoba 

od 20 osob  
 

Salát z čerstvé zeleniny 

Salát z vícezrnné  rýže a grilované zeleniny 

Sýr mozzarella s pikantními sušenými tomaty a toasty 

 

Drůbeží vývar se sýrovým svitkem 

 

Pečená variace z paprik, cukety a tomátů na olivovém oleji s provensálským kořením 

Pečený filet z lososa se salsou Verde 

Bramborové pyré 

Těstoviny s krůtími nudličkami v omáčce z čerstvých tomatů a bylinek 

Marinovaná vepřová panenská svíčková pečená do růžova, podávaná s bylinkovým máslem 
a paprikovou rýží 

 

Zmrzlina 

Čerstvé ovoce dle nabídky 


