
 
 
 
 

COFFEE BREAK 
Coffee break Basic 

 
teplé nápoje, káva, čaj neomezeně, voda v dispenzoru    

95,-/osoba 

Coffee break Basic + 
 

teplé nápoje, káva, čaj neomezeně, voda v dispenzoru, 1ks sladkého či slaného výrobku 
 

135,-/osoba 
 

Coffee break Standard 
 

teplé nápoje, káva, čaj neomezeně, voda v dispenzoru, 2 ks. variace cukrářských a slaných výrobků na 
osobu 

 
175,-/osoba 

 
Coffee break Comfort 

 
teplé nápoje, káva, čaj neomezeně, 1 ks. minerální vody na osobu, výběr džusů, 2 ks. variace 

cukrářských a slaných výrobků na osobu, mísa čerstvého ovoce 
 

195,-/osoba 
 

Coffee break Gold 
 

teplé nápoje, káva, čaj neomezeně, 1ks nealkoholických nápojů, džus, 2 ks. variace cukrářských a 
slaných výrobků na osobu, mísa čerstvé zeleniny s dipem a mísa ovoce 

 
255,-/osoba 

 
Další možnosti občerstvení 

 
Občerstvení Nápoje 

Chlebíček ...................................................40,- Nealkoholický nápoj ................................... 45,- 
Dezert ........................................................ 35,- Juice 0,2 ..................................................... 30,- 
Ovoce (100g) ..............................................40,- Šumivé víno sekt 0,2 ................................. 60,- 
Zelenina (100g) ........................................... 40,- Výběr z moravských vín 0,7l láhev ........... 280,- 



 
 
 
 

 

Obědové menu 
 
 

Menu Basic 
 

Výběr ze tří hlavních chodů z toho jedno velký zeleninový salát, polévka, výběr pečiva 1ks 
nealkoholického nápoje na osobu 

 
240,-/osoba 

 
Menu Standard 

 
Výběr ze dvou hlavních chodů, plus jeden vegetariánský chod, polévka, samoobslužný salátový bar s 

dresinky, výběr pečiva a 1ks nealkoholického nápoje na osobu 
 

285,-/osoba 
 

Menu Comfort 
 

Výběr ze třech hlavních chodů z toho jedno vegetariánské, polévka, samoobslužný salátový bar s 
dresinky, výběr pečiva, variace domácích dezertů a 1ks nealkoholického či alkoholického nápoje na 

osobu (pivo, víno, nealko) 
 

340,-/osoba 



 
 
 

Konferenční balíčky 
 
 
 
 
 
 
 

Konferenční balíček Standard 
 

Do 45 osob: 
 

- Pronájem konferenčního sálu odpovídající velikosti 
- Zajištění technického vybavení (dataprojektor, ozvučení, plátno, flipchart) 
- Vodu v lahvi ke každému místu 
- Dopolední coffee break (teplé nápoje, káva, čaj neomezeně, 1 ks. slaného pečiva na osobu) 
- Odpolední coffee break (teplé nápoje, káva, čaj neomezeně, 1ks sladkého pečiva) 
- Obědový bufet (výběr ze tří hlavních chodů z toho jedno velký zeleninový salát, polévka, 

výběr pečiva a 1ks nealkoholického nápoje na osobu) 
 

750,-/osoba 
 

Od 45 do 100 osob: 
 

- Pronájem konferenčního sálu odpovídající velikosti 
- Zajištění technického vybavení (dataprojektor, ozvučení, plátno, flipchart) 
- Vodu v lahvi ke každému místu 
- Dopolední coffee break (teplé nápoje, káva, čaj neomezeně, 1 ks. slaného pečiva na osobu) 
- Odpolední coffee break (teplé nápoje, káva, čaj neomezeně, 1ks sladkého pečiva) 
- Obědový bufet (výběr ze tří hlavních chodů z toho jedno zeleninový salát, polévka, pečivo 

a 1ks nealkoholického nápoje) 
 

670,-/osoba 



 
 
 

Balíček Comfort 
 

Do 45 osob: 
 

- Pronájem konferenčního sálu odpovídající velikosti 
- Zajištění technického vybavení (dataprojektor, ozvučení, plátno, flipchart) 
- Vodu v lahvi ke každému místu 
- Dopolední coffee break (teplé nápoje, káva, čaj neomezeně, 1 ks. slaného pečiva na osobu, 

1ks sladkého pečiva) 
- Odpolední coffee break (teplé nápoje, káva, čaj neomezeně, džus, 1ks. sladkého pečiva, 1ks. 

slaného pečiva, mísa čerstvého ovoce) 
- Obědový bufet (výběr ze třech hlavních chodů z toho jedno vegetariánské, polévka, 

samoobslužný salátový bar s dipem, pečivo, variace  domácích dezertů a 1ks nealkoholického či 
alkoholického nápoje (pivo, víno, nealko) 

 

 
880,-/osoba 

 

 
Od 45 do 100 osob: 

 
- Pronájem konferenčního sálu odpovídající velikosti 
- Zajištění technického vybavení (dataprojektor, ozvučení, plátno, flipchart) 
- Vodu v lahvi ke každému místu 
- Dopolední coffee break (teplé nápoje, káva, čaj neomezeně, 1 ks. slaného pečiva na osobu, 

1ks sladkého pečiva) 
- Odpolední coffee break (teplé nápoje, káva, čaj neomezeně, džus, 1ks. sladkého pečiva, 1ks. 

slaného pečiva, mísa čerstvého ovoce) 
- Obědový bufet (výběr ze třech hlavních chodů z toho jedno vegetariánské, polévka, 

samoobslužný salátový bar s dipem, pečivo, variace  domácích dezertů a 1ks nealkoholického či 
alkoholického nápoje (pivo, víno, nealko) 

 
780,-/osoba 


