
Advent, Vánoce 
  &  Silvestr 2019



Vánoční a silVestroVské oslaVy

VÁNOČNÍ OSLAVY 
Vánoční take away 10. – 24. prosince

Sváteční anglický odpolední čaj  1. – 31. prosince

Sváteční krocan take away 10. – 31. prosince

Adventní brunch 1., 8., 15., 22. prosince

Vánoční gala večeře 24. & 25. prosince

Vánoční & Štěpánský brunch 25. & 26. prosince
 

SILVESTROVSKÉ OSLAVY
Silvestrovský gala večer v restauraci Zlatá Praha  31. prosince

Silvestrovský gala bufet v restauraci Primátor 31. prosince

Party v Duke’s Baru 31. prosince

VÁNOČNÍ FIRMNÍ VEČÍRKY & CATERING
TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY
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VÁNOČNÍ TAKE AwAY

DUKE’S BAR & CAFÉ | 10. – 24. PROSINCE
Abyste si mohli v klidu užívat sváteční pohody, připravíme vánoční pokrmy za Vás.

Pro objednávku jednoduše vyplňte online formulář
na www.zlatapraharestaurant.cz.

Objednávat lze od 10. 12. do 17. 12. 2019.
K vyzvednutí od 19. 12. do 24. 12. 2019.

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 také zahrnuje čaj, kávu, svařené víno nebo vodu.

Odpolední čaj se podává denně od 13 do 17 hodin
v našem útulném Duke’s Bar & Café ve foyer hotelu.

590 kč za osobu 

990 kč za 2 osoby Ad
ven

t
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sVáteční krocan

TAKEAwAY | 10. – 31. PROSINCE
Přenechejte starosti s přípravou slavnostního krocana na nás

a Vy si užívejte vzácných okamžiků s Vašimi blízkými.
Krocana, kterého už jen vložíte do trouby a upečete, připravíme za Vás.

Přílohy
Zelené fazolky, bruselské kapustičky, karotka, šťouchané brambory a mandlová nádivka

omáčky
Brusinková a přírodní krocaní omáčka

dezerty
jablkový koláč (6 porcí)

Vína
Chardonnay, Los Vascos, Casablanca Valley, Chile

nebo
Primitivo Montecore, IGP, Femar Vini, Itálie

Krocana je možné vyzvednout v Duke’s Baru hotelu InterContinental Prague
nebo Vám ho rádi doručíme za příplatek až domů.

Pohoštění zahrnuje krocana připraveného k pečení, přílohy, omáčky, dezert a láhev vína.

3 600 kč pro 4 – 6 osob

Prosíme, objednávejte minimálně 3 dny předem. 
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adVentní brunch

ZLATÁ PRAHA RESTAURANT 

NEDěLE 1., 8., 15. A 22. PROSINCE | OD 11 DO 14 HODIN  
Vychutnejte si neomezenou konzumaci výtečných pokrmů z bohaté bufetové nabídky  

a zaposlouchejte se do vánočních melodií.

1 290 kč  
za osobu včetně welcome drinku, neomezené konzumace 

nealkoholických nápojů, čaje a kávy 

1 490 kč
za osobu včetně welcome drinku, neomezené konzumace vína,  

piva, nealkoholických nápojů, čaje a kávy

Děti od 6 do 12 let s 50% slevou.
Děti do 5 let zdarma. 



Vánoční gala Večeře

ZLATÁ PRAHA RESTAURANT 

24. & 25. PROSINCE | OD 18 DO 23.00 HODIN
Neopakovatelná vánoční atmosféra v restauraci Zlatá Praha s panoramatickým výhledem  

na město a bohaté štědrovečerní menu připravené z nejčerstvějších surovin
umocní slavnostní pocity ze vzácné chvíle.

Welcome drink 
Prosecco di Valdobbiadene brut DOCG, Veneto, Nino-Franco, Itálie

1. předkrm
Zadělávaní šneci, bylinky, listové těsto, lékořice

2. předkrm
Rybí veluté a terinka, smažené mlíčí, kaviár malossol, kořenová zeleninka

hlavní chod
Roláda z kukuřičného kuřátka, foie gras, černý lanýž, houbový kuba, kapustičky, česnekový kompot

dezert
Zacapa rumem ovoněný Mozartův dortík, vanilková zmrzlina

2 300 kč za osobu (24. prosince)

2 100 kč za osobu (25. prosince)

Děti do 12 let s 50% slevou. Vá
noč
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a   Vánoční a ŠtěPánský brunch 

ZLATÁ PRAHA RESTAURANT 

25. & 26. PROSINCE | 11 – 14 HODIN
Nechte v sobě znít kouzlo vánoční pohody a sejděte se s rodinou a přáteli

u brunche plného lahodných specialit.

1 600 kč 

za osobu včetně welcome drinku, neomezené konzumace  
nealko nápojů, kávy a čaje

1 800 kč
za osobu včetně welcome drinku, neomezené konzumace vína,  

piva, nealko nápojů, čaje a kávy

Děti od 6 do 12 let s 50% slevou.
Děti do 5 let zdarma.
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11 400 kč za osobu včetně menu, selekce vybraných vín, nealko nápojů, piva, kávy a čaje

13 600 kč za osobu včetně menu, selekce šampaňského, nealko nápojů, piva, kávy a čaje

Děti do 13 let za 7 500 kč

Dress code: společenský oděv

silVestroVský gala Večer

ZLATÁ PRAHA RESTAURANT | 31. PROSINCE | OD 19 HODIN
Uvítejte nový rok s nejlepším výhledem v Praze! Vychutnejte si sklenku šampaňského na uvítanou i půlnoční přípitek, delikátní menu s párováním vín 

a užijte si zábavu se swingovou kapelou, která vás provede celým večerem. Vzpomínky na nezapomenutelný večer uchováte díky fotobudce.

Welcome drink 

Margaine Brut Rosé Champagne, Francie

serVíroVané menu
Pečená ústřice s chorizo, omáčka choron 

Zauzený hovězí tataráček, lanýžové perličky, křen, mojo z dijonské hořčice

Pečená foie gras, kachní škvarečky, máslová brioška, ořechový crumble, hruškový kompot, malina

Zázvorem ovoněný humří bisque, filet ze žlutoploutvého tuňáka v rýžovém těstě, pošírované farmářské vajíčko, chilli, kaviár z jesetera

Grilovaná chobotnice, houbový duxelles, kapary, hříbková pěna, fava fazolky

jemně krájená pečená hovězí svíčková z mladého býčka, pyré z černého kořene, marinované fíky v červeném víně, omáčka perigord, bílý lanýž

Dortík z malin a Valrhona čokolády, matcha krém, crumble z pekanů a burských ořechů

Půlnoční PříPitek

Cuvée Tradition Brut Champagne Grand Cru, Francie

PrVní jídlo V roce 2020

Výběr mezinárodních sýrů, domácí marmelády, hrozno, ořechy, Pražská šunka s čočkou, kyselé okurčičky, čerstvý křupavý chléb 



2 800 kč za osobu včetně neomezené konzumace nealkoholických nápojů, piva a 1/2 lahve vína.

Děti od 6 do12 let s 50% slevou. Ι Děti do 5 let zdarma.

salátoVý bar

Listové saláty, mladý špenát, rajčata, okurky, papriky, výběr dresinků  
a doplňků včetně feta sýra, oliv a sušených rajčat

Caesar salát s šupinkami parmezánu a krutony

PředkrmoVý bar

Baby Caprese s domácím bazalkovým pestem
Zauzený losos s kapary

Belgický hovězí tataráček s toastem a kyselou okurčičkou

čerstVé Ústřice

Čerstvé ústřice “fine de Claire” doprovázené  
šalotkovou vinaigrette a citronem

Pyramida z pošírovaných krevet s koktejlovou omáčkou

sushi bar

Life sushi bar včetně Maki rolek, Sashimi and Nigiri doprovázené 
mořskými řasami, wasabi, sojovou omáčkou a nakládaným zázvorem

antiPasti bar

Italské salámky, sušená šunka, tlačenka, výběr paštik, výběr 
mezinárodních sýrů, hrozno, ořechy

grill

Výběr z vepřových, hovězích, jeleních a krůtích medajlonků,  
filet z čerstvého lososa, doplněno výběrem omáček

Wok

Čerstvé mušle po mlynářsku, česneková bageta

buFFet

Čerstvé linguine s hlívou ústřičnou, bylinkami,  
čerstvými rajčaty a černým lanýžem

Kachní prsíčka na pomerančích
Dušená vepřová líčka

Restovaná čerstvá zelenina, Lyonské brambůrky, červené zelí  
s pomeranči, karlovarský knedlík 

deZerty

Mandarinkový mousse s čokoládovým crumble, Grand Marnier
Čokoládový dortík s oříšky, křupinkou, Armagnac

Ovocný salát
Perníkový cheese cake s čokoládovou omáčkou 

silVestroVský gala buFet

PRIMÁTOR RESTAURANT  | 31. PROSINCE | 18.30 – 22 HODIN
Vychutnejte si silvestrovský bufet s bohatým výběrem specialit a živým hudebním doprovodem.

Výběr pekařských výrobků – čerstvý chléb, bagety, ciabbata chléb, banketky, máslo, olivový olej, aceto balsamico a další doplňky.
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Party V duke’s baru 

DUKE’S BAR & CAFÉ | 31. PROSINCE | OD 22 HODIN
Taneční party s bohatým repertoárem pro všechny generace

Silvestrovské À la carte menu 
 

Menu s bohatou nabídkou míchaných nápojů a šampaňského

Vstup zdarma
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Vánoční Firemní Večírky a catering 
Luxusní prostředí hotelu v centru Prahy je ideálním místem pro pořádání všech 

slavnostních akcí. Ať už 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 vánoční
oslavu se svými hosty užili – buď v našich prostorách s flexibilním uspořádáním,  

nebo v panoramatické restauraci Zlatá Praha.

Vybíráte vhodné místo pro vánoční večírek? Obraťte se na tým Zlatá Praha 
Catering, který Vám s volbou prostor pro tuto příležitost pomůže. Zároveň navrhne

vhodnou výzdobu, audio/video techniku, hudbu nebo zábavný program.

Pro nezávaznou kalkulaci nás kontaktujte na  
+420 296 630 310 nebo na catering@icprague.com



TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY
Inspirujte se naší nabídkou dárkových voucherů a neváhejte nás kontaktovat, pokud vás některý  

z našich tipů zaujme. Rádi pro Vás vystavíme voucher i na míru dle vašeho přání.

Večeře s Vínem Pro dVa 

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

nedělní brunch Pro dVa 

2 780 kč
Včetně neomezené konzumace vína a piva

anglický odPolední čaj Pro dVa 

890 kč
Tradiční delikatesy podávané v Duke’s Bar & Café

včetně neomezené konzumace čaje nebo kávy

noc s Večeří V hotelu intercontinetal

9 000 kč
Ubytování pro dva včetně 5chodové degustační večeře s vínem v restauraci Zlatá Praha

Pro objednávky voucherů nebo další informace nás kontaktujte na 
+420 296 630 781 nebo na marketing@icprague.com.
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©InterContinental Prague, 2019

REZERVACE

Pro on-line rezervaci navštivte 

www.zlatapraharestaurant.cz

Všechny ceny zahrnují DPH.
Prosíme, vezměte na vědomí, že na všechny vánoční  

a silvestrovské akce je vyžadována rezervace a 100% záloha

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na 

+420 296 630 522 nebo food@icprague.com

S potěšením pro Vás upravíme pokrmy podle Vašeho přání  
nebo dietetických požadavků.

http://www.zlatapraharestaurant.cz
http://www.zlatapraharestaurant.cz/cz/
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