LH PARKHOTEL * * * * Hluboká nad Vltavou

NABÍDKA BANKETOVÝCH SLUŽEB
Pro rok 2018

KONTAKTNÍ INFORMACE
Provozovna:
Hotel:
LH Parkhotel **** Hluboká
Adresa:
Masarykova 602, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Obchodní oddělení: tel.: +420 387 006 200, +420 774 919 648
e-mail sales@parkhotel-hluboka.cz
Provozovatel:
Obchodní jméno:
Adresa:
IČ:
DIČ:

LH Hotels & Resorts s.r.o.
Římská 103/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2
063 41 969
CZ063 41 969
LH Hotels & Resorts s.r.o. Římská 103/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2
www.parkhotel-hluboka.cz
www.lhhotels.cz

Lokalita
Turisticky atraktivní město Hluboká nad Vltavou je známo především díky jednomu z nejnavštěvovanějších
zámků v rámci ČR zámku Hluboká na Vltavou, široce rozvinuté turistické a sportovní infrastruktuře – golfové
hřiště, jachetní přístav, aquapark, zimní stadion, adrenalin park, hřiště pro různé druhy sportů, cyklistické trasy,
vodní sporty na okolních rybnících, celoročně otevřená ZOO, Národní zemědělské muzeum a řada dalších
atraktivit pro aktivní, ale i pasivní odpočinek.

UBYTOVÁNÍ
**** LH Parkhotel Hluboká se nachází nedaleko centra města (cca 5 min.), v těsné blízkosti Munického rybníku a
vstupu do zámeckého parku. Hotel nabízí ubytování v celkem 62 pokojích, jejichž maximální užitná kapacita čítá
150 lůžek. Dále zde naleznete restauraci PARK s letní terasou, lobby bar, stylovou restauraci LOVECKÁ CHATA s
tradiční kuchyní, multifunkční konferenční sál s kapacitou až 400 osob, relaxační centrum disponující saunou,
párou, whirlpoolem, posilovnou a masážemi. V rámci areálu hotelu se nachází dětské hřiště a velkokapacitní
monitorované parkoviště.

SLOŽENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY

Hotelový CHECK-IN od 14:00, CHECK-OUT do 10:00
Cena ubytování zahrnuje15% DPH, bufetovou snídani, WIFI v celém objektu
Cena nezahrnuje poplatek obci a rekreační poplatky
LH Hotels & Resorts s.r.o. Římská 103/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2
www.parkhotel-hluboka.cz
www.lhhotels.cz

KONFERENCE A FIREMNÍ AKCE
Multifunkční konferenční prostory až pro 400 osob
-

Tyto prostory lze dělit mobilními stěnami a vytvořit tak oddělené místnosti
Lobby bar s šatnou a prostorem k umístění bannerů a prezentačních stánků
Klimatizované salonky a sály s denním světlem s možností zatemnění
Konferenční vybavení a technika s integrovaným ozvučením
Mobilní pódium s rozměrem 3 x 4x 0,25m
Vestavěné projekční plátno o rozměrech 3 x 4m
Vestavěný dataprojektor, Přenosný dataprojektor
Profesionální ozvučení včetně bezdrátových mikrofonů
Řečnický pult, Presentér, Laserové ukazovátko, Flipcharty včetně popisovačů a papírů
Wi-FI připojení
Výška stropu 3,60m

PŘEHLED KONFERENČNÍCH PROSTOR
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WELNESS, RELEXAČNÍ A SPORTOVNÍ AKTVITY
-

Whirlpool pro 4 osoby
Sauna až pro 6 osob
Parní komora až pro 6 osob
Odpočívárna
Posilovna s kardio zónou
Masáže relaxační, sportovní a regenerační

V rámci Hluboké nad Vltavou
-

Golfové hřiště s 18ti a 9ti jamkami, Golfové odpaliště, Adventure minigolf
Adrenalin park, Aquapark, Zimní stadion, Fotbalový stadion
Tenisové kurty, Beach volejbal, Baseballové hřiště, Multifunkční hřiště
Vodní sporty, Vodní lyžování, Jízda parníkem po Vltavě, Jachetní přístav
Cyklistické & In-line stezky, Motokárcentrum, Jezdecké centrum Vondrov

MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ

RES
TAURACE
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NABÍDKA STRAVOVÁNÍ
COFFEE BREAK NÁPOJOVÝ
CN I.
Americká káva s cukrem a mlékem / nabídka černých, ovocných a bylinkových čajů
Karafa stolní vody s citronem a mátou, perlivá /neperlivá

89,-CZK

CN II.
Americká káva s cukrem a mlékem / nabídka černých, ovocných a bylinkových čajů
Karafa stolní vody s citronem a mátou, perlivá /neperlivá
Džus 20cl

119,-CZK

CN III.
Americká káva s cukrem a mlékem / nabídka černých, ovocných a bylinkových čajů
Karafa stolní vody s citronem a mátou, perlivá /neperlivá
Sortiment nealko (džusy, pepsi-cola, schweppes)
Pivo 0,30lt
Víno jakostní 0,15lt

149,-CZK

COFFEE BREAK CLASSIC
(u vybraných nápojů neomezená konzumace po dobu coffeebreaku, max. 30 min)

CC I.
Americká káva s cukrem a mlékem/ nabídka černých, ovocných a bylinkových čajů
Karafa stolní vody s citronem a mátou, perlivá /neperlivá
Sladké pečivo

120,- CZK
neomezeně
neomezeně
1,00 ks

CC II.
Americká káva s cukrem a mlékem/ nabídka černých, ovocných a bylinkových čajů
Karafa stolní vody s citronem a mátou, perlivá /neperlivá
Slané pečivo, bageta nebo sandwich

120,- CZK
neomezeně
neomezeně
1,00 ks

CC III.
Americká káva s cukrem a mlékem/ nabídka černých, ovocných a bylinkových čajů
Karafa stolní vody s citronem a mátou, perlivá /neperlivá
Sladké pečivo
Slané pečivo, bageta nebo sandwich

120,- CZK
neomezeně
neomezeně
0,50 ks
0,50 ks

CC IV.
Americká káva s cukrem a mlékem/ nabídka černých, ovocných a bylinkových čajů
Karafa stolní vody s citronem a mátou, perlivá /neperlivá
Sladké pečivo
Slané pečivo, bageta nebo sandwich

140,- CZK
neomezeně
neomezeně
1,00 ks
1,00 ks
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NABÍDKA STRAVOVÁNÍ
COFFEE BREAK LUX
(u vybraných nápojů neomezená konzumace po dobu coffeebreaku, max. 30 min)

CL I.
Americká káva s cukrem a mlékem / nabídka černých, ovocných a bylinkových čajů
Karafa stolní vody s citronem a mátou, perlivá /neperlivá
Džus 15cl
Sladké pečivo
Krájené ovoce 150g

160,-CZK
neomezeně
neomezeně
1,00 por
2,00 ks
1,00 por

CL II.
Americká káva s cukrem a mlékem/ nabídka černých, ovocných a bylinkových čajů
Karafa stolní vody s citronem a mátou, perlivá /neperlivá
Džus 15cl
Slané pečivo, bageta nebo sandwich
Krájené ovoce 150g

160,-CZK
neomezeně
neomezeně
1,00 por
2,00 ks
1,00 por

CL III.
Americká káva s cukrem a mlékem/ nabídka černých, ovocných a bylinkových čajů
Karafa stolní vody s citronem a mátou, perlivá /neperlivá
Džus 15cl
Slané pečivo, bageta nebo sandwich
Sladké pečivo
Krájené ovoce 150g

160,-CZK
neomezeně
neomezeně
1,00 por
1,00 ks
1,00 ks
1,00 por

COFFEE BREAK FRUIT
(u vybraných nápojů neomezená konzumace po dobu coffeebreaku, max. 30 min)

CF I.
Americká káva s cukrem a mlékem/ nabídka černých, ovocných a bylinkových čajů
Karafa stolní vody s citronem a mátou, perlivá /neperlivá
Fresh pomeranč / ananas 20cl
Krájené ovoce 350g

199,-CZK
neomezeně
neomezeně
1,00 por
1,00 por

COFFEE BREAK HEALTHY
(u vybraných nápojů neomezená konzumace po dobu coffeebreaku, max. 30 min)

CH I.
Americká káva s cukrem a mlékem/ nabídka černých, ovocných a bylinkových čajů
Karafa stolní vody s citronem a mátou, perlivá /neperlivá
Fresh pomeranč / ananas / okurka se zázvorem 15cl
Banánovo jahodové smoothies 20cl
Krájené ovoce 200g
Nízkotučný jogurt s medem a muesli 120g
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259,-CZK
neomezeně
neomezeně
1,00 por
1,00 por
1,00 por
1,00 por

NABÍDKA BUFFETOVÉHO STRAVOVÁNÍ
(minimální počet pro bufetové menu je 30 osob)

BUFFETOVÉ MENU I.
370,-CZK / osoba

BUFFETOVÉ MENU II.
370,-CZK / osoba

BUFFETOVÉ MENU III.
370,-CZK / osoba

POLÉVKA
Zeleninová polévka s krutony
Kuřecí vývar s masem, zeleninou
a domácími nudlemi

POLÉVKA
Špenátový krém
Hovězí vývar s masovými
knedlíčky a zeleninou

POLÉVKA
Tomatová s bazalkou
Česnečka s uzeným masem a
krutony

SALÁTY
Salátový bar (rajčata, papriky,

SALÁTY
Salátový bar (rajčata, papriky,

SALÁTY
Salátový bar (rajčata, papriky,

okurky, cuketa, karotka) + 3 dresinků a
oleje

okurky, cuketa, karotka) + 3 dresinků a
oleje

okurky, cuketa, karotka) + 3 dresinků a
oleje

Variace listových salátů
bazalkovým pestem

Variace listových salátů
bazalkovým pestem

Variace listových salátů
bazalkovým pestem

TEPLÝ BUFFET
Kuřecí stehna se středomořskou
zeleninou a olivami
Vepřová krkovice s hořčičnou
omáčkou
Hovězí na černém pivu
Penne s tomaty, houbami a
parmazánem

TEPLÝ BUFFET
Kuřecí roláda plněná masovou
nádivkou
Krůtí smažený řízek
Vepřový bok „PORK BELLY“ se
špenátem
Zeleninové rissoto s restovanou
cuketou a fenyklem

TEPLÝ BUFFET
Kuřecí prsa plněná hermelínem
Hovězí pikantní gulášek s
feferony
Vepřová pečeně se smetanovou
omáčkou a zelenými fazolkami
Tagliatelle Aglio olio e
pepperoncino

PŘÍLOHY
Šťouchané brambory
Dušená rýže
Zelenina dušená na
muškátovém másle
Pečivo

PŘÍLOHY
Gratinované smetanové
brambory
Dušená rýže
Pečená středomořská zelenina
Pečivo

PŘÍLOHY
Šťouchané brambory
Dušená rýže
Zeleninové placky
Pečivo

DEZERT
Čerstvé krájené ovoce
Čokoládové brownnies

DEZERT
Čerstvé krájené ovoce
Ovocný koláč s drobenkou

DEZERT
Čerstvé krájené ovoce
Chessecake s broskvemi
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BUFFETOVÉ MENU IV.
450,-CZK / osoba

BUFFETOVÉ MENU V.
500,-CZK / osoba

BUFFETOVÉ MENU VI.
550,-CZK / osoba

POLÉVKA
Lososový krém s créme fraiche

POLÉVKA
Velouté ze zeleného chřestu

POLÉVKA
Consomé z hovězí oháňky
s knedlíčky z husích jater

PŘEDKRMY
Kanapka s uzeným lososem
Pečená taštička z parmské šunky
plněná mozarelou a olivou
Kuřecí salát v košíčku

PŘEDKRMY
Žampiony á la Provence
Anglický roastbeef
Sýrová kostka
Mozarella Capresse na špízku

SALÁTY
Salátový bar (rajčata, papriky,

SALÁTY
Salátový bar (rajčata, papriky,

okurky, cuketa, karotka) + 3 dresinků a
oleje

okurky, cuketa, karotka) + 3 dresinků a
oleje

Variace listových salátů
bazalkovým pestem

Variace listových salátů
bazalkovým pestem
Těstovinový salát se zel.pepřem

TEPLÝ BUFFET
Smažená kuřecí stehna
Hovězí bourgignone
Jehněčí plec se špenátovými
listy
Houbový nákyp s uzeným

TEPLÝ BUFFET
Roláda z mladé kachny
Pečená vepřová žebra s BBQ
omáčkou
Filátka z lososa na černém
sezamu
Zapékaný šoulet

PŘÍLOHY
Šťouchané brambory
Dušená rýže
Zelenina dušená na
muškátovém másle
Pečivo

PŘÍLOHY
Gratinované smetanové
brambory
Dušená rýže
Pečená středomořská zelenina
Pečivo

DEZERT
Čerstvé krájené ovoce
Variace minidesertů

DEZERT
Čerstvé krájené ovoce
Variace minidesertů

PŘEDKRMY
Crostini s hovězím Tartarem
Kachní galantina s hříbky
Rostbeef rolka s curry žampiony
Medailonky z panenky pečené
do růžova se zel. chřestem
SALÁTY
Salátový bar (rajčata, papriky,
okurky, cuketa, karotka) + 3 dresinků a
oleje

Variace listových salátů
bazalkovým pestem
Salát z grilované zeleniny s
rozmarýnem
TEPLÝ BUFFET
Do růžova pečené vepřové karé,
marinované v bylinkách a pepři
Mořský okoun na česnek. másle
Halušky se zelím a pečenými
kachními prsíčky
Bramborové nočky se
parmazánovou omáčkou
Vepřová kýta na kosti se
švestkovou omáčkou
PŘÍLOHY
Šťouchané brambory
Dušená rýže
Zeleninové placky
Pečivo
DEZERT
Čerstvé krájené ovoce
Variace minidesertů
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NÁVRH RAUTU á 890,-CZK / osoba
PŘEDKRMY
Paštička z husích jater v kameninovém pekáčku s mandlemi a brusinkovým dipem
Tataráček z lososa s koprovým créme fraiche na plátku opečeného toastu s medem
Roastbeefový salát s restovanou šalotkou
Sýrové koule obalené v drceném kmínu s cocktailovou třešní mátou
Plátky uzeného hovězího jazyka s medovou hořčicí
Žampiony á la Provance s grilovanou pancetou
Pečená červená řepa s bazalkovým pestem a tofu
Glazírovaná roládička z vepřové penenky plněná baby špenátem a černými houbami
STUDENÁ MASA
Lososová terinka s kaparovou omáčkou a salátkem z jemně strouhané ředkve a růžového zázvoru
Vepřový medový bok s chilli krustou
Galantina z kachny plněná masovou nádivkou s kousky husích jater a anglickou slaninou
TEPLÝ BUFFET
Jehněčí rolovaná plec pečená na česneku a tymiánu, podávaná s pečenou středomořskou zeleninou
Kohout na víně s jarní cibulkou a žampionovými hlavičkami podávaný s bílým chlebem
Vepřová PORCHETTA se švestkovou omáčkou
Pečený anglický roastbeef
PŘÍLOHY
Brambory pečené ve slupce s bylinkovým máslem
Dušená divoká rýže
Zelenina na muškátovém másle
Žemlové galetky
Pečivo (bílé, více zrnné) dle spotřeby
SALÁTY
Pikantní zelný salát s porkem, křenem, žampiony a chilli zálivkou
Salát z pečené středomořské zeleniny s olivami a bylinkami
Čerstvá krájená zelenina
Listové saláty s nabídkou dresinků a zálivek (česneková, bylinková, vinegret, bazalkové pesto, tomatové pesto)
DEZERTY
Ovocný páj
Mangové řezy
Jahodová kostka
Čokoládová dortík
Čerstvé krájené ovoce

LH Hotels & Resorts s.r.o. Římská 103/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2
www.parkhotel-hluboka.cz
www.lhhotels.cz

NABÍDKA SERVÍROVANÝCH 3 CHODOVÝCH MENU
Menu I. á 350,Silný hovězí vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou a domácími nudlemi
200g

Svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem a brusinkami
Tažený jablečný závin s ořechy a rozinkami

Menu II. á 350,Chřest zapečený v pražské šunce
200g

Telecí na paprice s restovanými krupicovými noky
Kynutý koláč s tvarohem a povidly

Menu III. á 350,Domácí paštika s brusinkami a toastem
200g

Řezy z vepřové panenky s husími játry a bramborovou plackou
Tvarohový koláč s broskvemi

Menu IV. á 350,Míchaný salát se šunkou, sýrem a medovým dipem
180g

Kuřecí prsa Supreme s restovanou cuketou, lyonskými bramborami a smetanovou omáčkou
Variace sorbetů

Menu V. á 350,Bramboračka s houbami
200g

Vepřová pečeně se zelím a variací knedlíků
Meruňkový koláč s drobenkou
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NABÍDKA SERVÍROVANÝCH 4 CHODOVÝCH MENU
Menu I. á 490,Aperitiv: Portské
Dýňová polévka s praženými semínky
180g

Filátko z lososa pečené na černém sezamu s limetkovými listy, podávané s pistáciovým risottem
Domácí vanilková panacota s pomerančovým přelivem

Menu II. á 490,Aperitiv: Slivovice
Staročeský Kaldoun (polévka z husího a kachního masa s nudlemi a knedlíčky)
350g

Pečené husí stehno, bílé a červené zelí, variace knedlíků
Bramborové šišky s mákem

Menu III. á 490,Variace listových salátů se sušenými tomaty a marinovaným feta sýrem
Chřestový polévka se sýrovou rizoletkou
200g

Hovězí Bourgignone s restovanými brambůrkami Grenaille
Mangový sorbet se sektem

Menu IV. á 490,Římský salát s kozím sýrem, medem a vlašskými ořechy
Brokolicový krém s parmazánem
180g

Řez z telecího hřbetu s opečenou pancetou a bylinkami se šťouchanými bramborami s jarní cibulkou
Čokoládový mousse

Menu V. á 490,Lehký salát z pečených paprik a rajčat s bylinkovým dresinkem
Krémová tomatová polévka s cizrnou a zakysanou smetanou
350g

Jehněčí kolínko pečené na rozmarýnu na středomořský způsob s pečenými rajčaty a cous-cousem
Galetky plněné pomerančovou riccotou
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
SALES & MARKETING

FIREMNÍ AKCE A SVATBY

REZERVACE SKUPIN

Bc. Jiří Lukeš

Michaela Střelečková

Gabriela Skřivanová

Telefon +420 387 006 200
GSM: +420 774 919 131
E-mail: jlukes@lhhotels.cz
www.parkhotel-hluboka.cz

Telefon +420 387 006 200
GSM: +420 774 919 648
E-mail: sales@parkhotel-hluboka.cz

Telefon: +420 387 006 200
GSM: +420 724 589 094
E-mail: reservation@parkhotel-hluboka.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

ADRESA KORESPONDENČNÍ

LH Hotels & Resorts s.r.o.

LH PARKHOTEL**** Hluboká nad Vltavou

Římská 103/12
120 00 Praha 2
IČ:
063 41 969
DIČ: CZ063 41 969

Masarykova 602
373 41 Hluboká nad Vltavou

Raiffeisen BANK
Účet: 11140404/5500
IBAN: CZ0955000000000011140404
SWIFT:RZBCCZPP

Obecné ujednání
Objednavatel jako pořadatel akci odpovídá hotelu za škodu způsobenou hosty, zaměstnanci objednavatele
nebo jim pověřenými osobami, která vznikne při pořádání akce nebo v přímé souvislosti s ní.
Objednatel odpovídá za škody i v případě jeho osobní nepřítomnosti.
O škodách bude sepsán škodní protokol, který bude podepsán hotelem i objednavatelem.
Objednatel je povinen vzniklou škodu bez výhrad uhradit v rozsahu vyčísleném hotelem.

Storno podmínky
30 dní před sjednaným dnem příjezdu stornovací poplatek ve výši 30 % z celkové ceny objednaných služeb.
21 dní před sjednaným dnem příjezdu stornovací poplatek ve výši 50 % z celkové ceny objednaných služeb.
14 dní před sjednaným dnem příjezdu stornovací poplatek ve výši 75 % z celkové ceny objednaných služeb.
7 dní před sjednaným dnem příjezdu stornovací poplatek ve výši 100 % z celkové ceny objednaných služeb

Platební podmínky
Zálohový předpis bude vystaven po závazném potvrzení objednávky, a to ve výši 50 % objednaných služeb.
Doúčtování akce proběhne po skončení akce, kdy je vystavena faktura se splatností 14 dní od data
uskutečnění zdanitelného plnění.
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme
účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení.
LH Hotels & Resorts s.r.o. Římská 103/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2
www.parkhotel-hluboka.cz
www.lhhotels.cz

