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Vánoční  a silvestrovské   
oslavy

VÁNOČNÍ OSLAVY

Vánoční take away 1. – 31. prosince

Sváteční anglický odpolední čaj 1. – 31. prosince

Sváteční krocan bez starostí – take away 20. listopadu – 31. prosince

Adventní brunch & Mikulášský brunch 27. listopadu, 4., 11. a 18. prosince

Adventní menu 27. listopadu – 23. 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 PRO FIRMY & CATERING

Vánoční bufet

Vánoční menu na přání

Vánoční tipy na dárky



Adventní  čas
Vánoční take-away

DUKE’S BAR & CAFÉ  |  1. – 31. prosince

Připravíme vánoční pokrmy za Vás, abyste si mohli v klidu užívat sváteční pohody.
Pro objednávku jednoduše vyplňte online formulář  

na www.zlatapraharestaurant.cz a odešlete. 

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

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.

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

Nabídka zahrnuje také neomezenou konzumaci čaje a kávy, 
svařeného vína, neperlivé a perlivé vody.

Odpolední čaj se podává:
13:00 – 16:00

Denně v našem útulném Duke’s Bar & Café ve foyer hotelu.  
V pátek a sobotu v restauraci Zlatá Praha (rezervace předem nutná).

 
699 Kč za osobu v Duke´s Bar & Café

990 Kč za osobu v restauraci Zlatá Praha 

http://www.zlatapraharestaurant.cz/cz/restaurace/obchod/take-away


Sváteční  krocan bez starostí
20. listopadu – 31. prosince

Přenechejte starosti s přípravou slavnostního krocana na nás  
a Vy si užívejte slavnostních okamžiků s Vašimi blízkými.

K oslavě Dne díkůvzdání nebo pro jakoukoliv jinou příležitost pro Vás připravíme krocana,  
kterého vy už jen vložíte do trouby a dle vlastní chuti upečete.

Pohoštění pro 4 – 6 osob v ceně 3 200 Kč zahrnuje
krocana připraveného k pečení, přílohy, omáčky, dezert a láhev vína.

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

OMÁČKY 
Brusinková a přírodní krocaní omáčka

DEZERTY 
Jablkový nebo dýňový koláč

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.



Adventní  brunche
Adventní neděle

ZLATÁ PRAHA RESTAURANT  |  27. listopadu, 11. prosince, 18. prosince  |  11:00 – 15:00

Vychutnejte si neomezenou konzumaci výtečných pokrmů z bohaté bufetové nabídky a zaposlouchejte se do 
vánočních melodií našeho klavíristy. Přiveďte celou rodinu, o děti se postaráme v našem dětském koutku.

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

Mikulášský brunch
ZLATÁ PRAHA RESTAURANT  |  4. prosince  |  11:00 – 15:00

Nadílka plná sladkostí nebo uhlí?  Mikuláš v doprovodu anděla a čerta se k nám opět vrátí a za pěknou básničku 
odmění všechny děti, které byly celý rok hodné a jeho návštěvu si nenechají ujít. 

Vánoční melodie – Živá klavírní hudba  

Program pro děti plný zábavných her a aktivit

Dárek pro děti – Mikulášské čokoládové překvapení

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



Adventní  menu
ZLATÁ PRAHA RESTAURANT  |  27. listopadu – 23. prosince  |  18:00 – 23:30 

Vychutnejte si sváteční chvíle ve stylovém prostředí restaurace Zlatá Praha.
Naše kulinářské kreace uspokojí i ty nejnáročnější labužníky.

3-course menu 1 200 Kč za osobu 
4-course menu 1 400 Kč za osobu

MENU

Duet z domácího gravlaxe a uzeného platýze s kaviárem 
malossol, crème fraîche a nakládanou zeleninou

*
Humří bisque s humří raviolkou, krém z piniových oříšků, 

celerový olej
*

Hovězí vysoký roštěnec pečený v mořské soli a bylinkách podávaný  
s bramborovým pyré ovoněným burgundským lanýžem,  

mladým špenátkem a omáčkou Bérnaise
*

Teplý karamelový pudink se sladkými datlemi servírovaný  
s domací zmrzlinou z madagaskarské vanilky

10% servisní poplatek se vztahuje na skupiny 40 a více osob.  
Máte-li zájem o rezervaci nad 15 osob nebo zajistění privátního salónku  

neváhejte nás kontaktovat tel. 296 630 522 nebo na e-mail food@icprague.com.



Vánoční  gala večeře
ZLATÁ PRAHA RESTAURANT  |  24. prosince a 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
3-chodové menu 1 550 Kč za osobu
4-chodové menu 1 800 Kč za osobu

25. PROSINCE
3-chodové menu 1 450 Kč za osobu
4-chodové menu 1 700 Kč za osobu

Uvítací nápoj

TRADIČNÍ ČESKÉ MENU
Půl tuctu českých šneků pečených s křenem  

a bylinkovým máslem, toast
*

Krémová česká rybí polévka podávaná s krutony  
z bílého chleba a omáčkou rouille

*
Tradiční pošírované filátko z kapra servírované  

s kroupovo-fenyklovým salátem, máslovou omáčkou 
z pomerančů a bílého vína a zeleninou julienne

*
Tvarohové knedlíčky s jablky marinovanými ve svařeném víně, 

vanilková omáčka se zázvorem

MEZINÁRODNÍ MENU
Mille feuille z perníku, foie gras a bílého portského vína 

podávaný s bezinkovým coulis a fíkovým čatní 
*

Kaštanová polévka s uzeným kachním prsem  
a zeleninovým ragú

*
Hovězí filet mignon na humřím rizotu  

ovoněném šafránem se sušenými rajčaty  
a salátem z čerstvých bylinek

*
Překvapení z čokolády Valrhona plněné tiramisu  

krémem „Isabella“, lesní plody

Děti ve věku 6-12 let – 50% sleva
Děti ve věku 0-5 let – zdarma



Vánoční  a Svatoštěpánský  
brunch

ZLATÁ PRAHA RESTAURANT  |  25. prosince & 26. prosince  |  11:00 – 15:00 

Nechte v sobě znít kouzlo vánoční pohody a sejděte se s rodinou a přáteli  
u brunche plného lahodných specialit. 

Živá klavírní hudba s vánočními melodiemi příjemně podkreslí vánoční atmosféru  
a dětský koutek plný aktivit zabaví malé návštěvníky.

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



Silvestrovský  gala večer
V rytmu swingu do roku 2017

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 
Taneční parket

Sklenka šampaňského na uvítanou a k půlnočnímu přípitku
Fotograf – upomínková fotografie v rámečku pro všechny hosty večera

Dress code - Společenský oděv
 

10 490 Kč za osobu – včetně menu, selekce vybraných vín, nealko nápojů, piva, kávy a čaje 
12 490 Kč za osobu – včetně menu, selekce vybraného šampaňského, nealko nápojů, piva, kávy a čaje 

Děti do 13 let – 6 990 Kč

SLAVNOSTNÍ SILVESTROVSKÉ MENU 

Uvítací drink – Mercier Brut, Champagne, Francie

Tatarák Nishiki z tuňáka žlutoploutvého, avokádo,  
majonéza wasabi aioli, kaviár z jesetera 

Riesling Paulessen, Bender, Mosel, Německo

Zauzená bramborovo-pórková polévka s pošírovaným 
křepelčím vajíčkem, bílým lanýžem a prachem  

z pražených piniových oříšků 
Pinot Grigio, San Simone, Friuli, Itálie

Opečená mušle sv. Jakuba podávaná  
v medovém vývaru z hub shitake, fava fazole 

Sauvignon Blanc “Attitude”, Pascal Jolivet, Val de Loire, Francie

Grilovaná telecí svíčková s plátkem foie gras, ragú z Beluga 
čočky a ječných krup, smržový crème fraîche, sušené 

toskánské tomaty 
Brunello di Montalcino, Lisini, Toscana, Itálie

V portském víně marinované fíky se sýrem parmazán  
a makadamovými oříšky 

Aloxe – Corton, Côte de Beaune, Louis Latour,  
Bourgogne, Francie

Fondán z čokolády Valrhona a makrónka s náplní  
z lískových oříšků, lesní plody, zmrzlina  

ze zeleného čaje a vanilky 
Moscato d’Asti, Olim Bauda, Piemonte, Itálie

Půlnoční přípitek 
Varnier Fanniere, Grand Cru, Blanc de Blancs,  

Champagne, Francie

První jídlo Nového roku pro štěstí 
Novoroční pečená Pražská šunka  

podávaná s čočkou nebo křupavým chlebem,  
krájená 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 
Předkrmy

Salát caprese s čerstvým domácím 
bazalkovým pestem

Italské telecí vitello tonnato  
s obřími kapary

Salát Caesar s hoblinkami parmazánu
Sushi bar 

Smažené tempura maki rolky 
s mořskou řasou, sojovou omáčkou 

a wasabi mojo
Italské antipasti 

Tygří krevety s koktejlovou omáčkou
Belgický hovězí tatarák s toastem 

a nakládanými okurčičkami 
Ústřicový bar 
Salátový bar 

Zauzená bramborovo-pórková polévka 
s praženými piniovými oříšky

Hlavní chody
Těstovinový bar

 V celku pečený roštěnec
Vepřové medailonky  
s pepřovou omáčkou

Pečené konfitované kachní stehno
Pečené jehněčí stehno s krémovým 

špenátem, rizoto z ječných krup
 Wok – thajské zelené curry  

s kuřetem či krevetou
Pošírovaný losos se šampaňskou 
omáčkou a zeleninovým julienne

Výběr čerstvé zeleniny
Yorkshirský pudink
Lyonské brambory

Červené zelí dušené s pomeranči
Karlovarské knedlíky

Jasmínová rýže

Moučníky
Čerstvé jahody s vanilkovým krémem

Šlehaná pěna z fazolí tonka  
s hruškami v karamelu

Čokoládová pěna s brownies  
a coulis z lesních jahod 
Ovocný salát s mátou  

a pomerančovou omáčkou
Zázvorový cheesecake  
s meruňkovým coulis
Nugát s banánovým  
a rumovým konfitem
Pečený jablkový koláč  
s vanilkovým krémem
Čokoládová fontána  
s čerstvým ovocem

Pro rezervaci silvestrovské oslavy v restauraci Primátor nás prosím kontaktujte telefonicky +420 296 630 522  
nebo emailem food@icprague.com (online rezervace na webu www.zlatapraharestaurant.cz není k dispozici)



Disco párty 
v Duke’s Baru

DUKE’S BAR CAFÉ  |  31. prosince  |  Disco od 22:00 

Silvestrovské à la carte menu

DJ párty s Möet Chandon, bohatá nabídka míchaných nápojů, šampaňského a whiskey.  

Video-disco s bohatým repertoárem pro všechny generace hraje od 22:00.

Vstup zdarma



Vánoční   
firemní  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 Zlatá Praha catering tým, který Vám 
s volbou prostor pro tuto příležitost s potěšením pomůže. Zároveň Vám na Vaše přání navrhne 

vhodnou výzdobu, audio – video techniku, DJ nebo zábavný program.

Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku a kalkulaci
Tel: +420 296 630 535, nebo e-mail catering@icprague.com



Vánoční  bufet
Připravený v jedné z našich restaurací nebo v privátním salónku na základě předchozí objednávky.

BUFET I    990 Kč
Bohatý salátový bar s doplňky a dresinky
Zimní paštika s omáčkou Cumberland

Italské telecí vitello tonnato s obřími kapary
Lososový gravlax s medovo-hořčičnou omáčkou

Španělský vánoční bramborový salát
Salát coleslaw s rozinkami

 
Česká zelná polévka s pečenou klobásou

 
Smažený třeboňský kapr podávaný  

se šťouchaným bramborem
Pečená kachna s červeným zelím a dvěma druhy knedlíků

Opečený losos s hráškem a kaparovou omáčkou
Dušená jehněčí kýta podávaný se smetanovým  

špenátem, rizoto z ječných krup
Těstoviny pomodoro

Grilovaná zelenina
 

Dezertový bar:
Brownies

Tiramisu Isabella
Vánoční cukroví

Banánový chlebíček
Krájené ovoce

BUFET II    1 690 Kč
Bohatý salátový bar s doplňky a dresinky

„Live“ sushi bar 
Štrasburská kachní terina podávaná s omáčkou Cumberland

Kachní játra foie gras s perníkem
Uzený losos s pošírovanými vejci  

a koprovým crème fraîche
Telecí tatarák

 
Krevetový bisque s celerovým olejem

 
Hovězí Wellington

Jehněčí kotletky servírované na smetanovém špenátu, 
bramborové pusinky 

Krůtí terina s mandlovou nádivkou, medová karotka
Opečený filet z mořského vlka s ragú z fava fazolek,  

mini rajčata, špenát
Těstoviny garganelli s houbou shitake a pórkem,  

olivovým olejem a česnekem
 

Dezertový bar:
Čokoládový fondán

Datlový pudink
Vánoční štola a cukroví

Čokoládová fontána s čerstvým ovocem
Zmrzlinový bar

Skořicové crème brûlée



Vánoční  menu na přání
3-chodové menu 990 Kč, 4-chodové menu 1300 Kč

Prosím vyberte si 3- nebo 4-chodové menu z následující nabídky:

PŘEDKRM
Duet z uzeného lososa a teriny se smetanovým sýrem, bylinkovým 

prachem a malossol crème fraîche
Uzený filet ze pstruha po waldorfsku s celerovým a jablečným salátem

Medem glazovaná Pražská šunka podávaná s jablečným čatní 
a křenovým krémem

Zvěřinová paštika servírovaná s melba toastem, pomerančovými 
segmenty a omáčkou Cumberland

Kapr v aspiku s nakládanou zeleninou a máslovými krutony
Galantina ze štrasburské kachny s medovo-hořčičnou omáčkou, 

brusinkami a bylinkovým salátem
Uzené kachní prso s pomerančovým a fenyklovým salátem,  

bezinková omáčka coulis
Terina z foie gras se zázvorovým chlebem podávaná s fíky 

marinovanými v červeném víně se skořicí

TEPLý PŘEDKRM
Půl tuctu burgundských šneků s bylinkami a pastisem

Půl tuctu tradičních českých šneků s křenem a bylinkovým máslem
Blini s kaviárem malossol, crème fraîche a uzeným lososem, 

pošírované křepelčí vajíčko
Pečená kachní játra s jablečným čatní  

a medovo-skořicovým coulis

POLÉVKA
Humří bisque podávaný s celerovým olejem  

a lanýžovým crème fraîche
Česká krémová rybí polévka s krutony

Kaštanový krém s kousky slaniny
Kachní consommé s raviolkou a fazolemi

HLAVNÍ CHOD
Pečený filet z lososa podávaný s citronovou omáčkou beurre blanc, 

čerstvým koprem, šťouchanými mladými brambory,  
sušené cherry tomaty

Smažený filet z třeboňského kapra servírovaný s tradičním 
bramborovým salátem a kaparovou remuládou

Tradiční pošírované filátko z kapra podávané se salátem  
z ječných krup a fenyklu, pomerančem a badyánovou  
omáčkou beurre blanc, společně se zeleninou julienne 

Krůtí roláda s mandlovou nádivkou servírovaná na červeném zelí 
dušeném s pomeranči, karlovarský knedlík

Celý anglický rostbíf podávaný s autentickým yorkshirským pudinkem 
a glazovanou karotkou, šťáva

Pečený jelení filet servírovaný s pastinákovým pyré, růžičkovou 
kapustou a bezinkovým coulis

Pečený vepřový medajlonek nebo Pražská šunka od kosti
Pražská šunka podávaná s rizotem z ječných krup s houbami a redukcí 

z červeného vína a badyánu
Dušená jehněčí kýta servírovaná na smetanovém špenátu s mladými 

brambory, provensálská mini rajčata

MOUČNÍK
Jablečný Tatin podávaný s vanilkovo-skořicovou zmrzlinou
Nadýchaná kaštanová pěna servírovaná s karamelizovanou 

kaštanovou drobenkou
Výběr vánočního cukroví

Vánoční pudink s kandovaným ovocem a vanilkovým krémem
Čokoládovo-višňový dort podávaný s maraschino coulis

Pěna z čokolády Valrhona servírovaná s hruškami pošírovanými 
v červeném víně

Perníkové Tiramisu “Isabella” s kandovaným ovocem
Teplý karamelový pudink se sladkými datlemi podávaný  

s domácí vanilkovou zmrzlinou

Nápoje nejsou zahrnuty v ceně a budou účtovány na základě reálné konzumace.  
Na požádání pro Vás sestavíme nápojový balíček.

10% servisní poplatek se vztahuje na skupiny 40 a více osob.



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

NEDĚLNÍ BRUNCH PRO DVA ZA 2 780 Kč 
Včetně neomezené konzumace vína a piva

ANGLICKý ODPOLEDNÍ ČAJ PRO DVA ZA 1 398 Kč 
Tradiční delikatesy podávané v Duke’s Bar & Café 

včetně neomezené konzumace čaje, kávy a minerální vody

NOC S VEČEŘÍ V HOTELU INTERCONTINETAL PRO DVA ZA 9 000 Kč 
Ubytování pro dva včetně večeře v restauraci Zlatá Praha

PŮLDENNÍ VSTUP DO HEALTH CLUB & SPA ZA 3 800 Kč 
Včetně oběda v Duke’s Bar & Café

CELODENNÍ VSTUP DO HEALTH CLUB & SPA ZA 7 000 Kč 
Včetně oběda v Duke’s Bar & Café a večeře v restauraci Zlatá Praha

Pro objednávky a bližší informace o podmínkách  
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

Prosím vezměte na vědomí, že na všechny vánoční a silvestrovské akce  
je vyžadována rezervace předem a 100% předplatba.

Všechny ceny zahrnují DPH.

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.

http://www.zlatapraharestaurant.cz/cz/restaurace#rezervace


Pařížská 30 1 110 00 Praha 1 Česká republika
Tel: +420 296 631 111 1 Fax: +420 224 811 216 1 E-mail: prague@icprague.com

www.intercontinental.com/prague, www.icprague.com
www.zlatapraharestaurant.cz, www.icfitness.cz


