Firemní
vánoční večírek
VÁNOCE ŠPANĚLSKO

VÁNOČNÍ BUFET

VÁNOČNÍ FINGERFOOD

Výběr z čerstvé krájené zeleniny, dresinky, doplňky

STUDENÝ BUFFET

STUDENÉ

Ensalada rusa

Pečená pražská šunka

Kuskus salát s lískovými oříšky

(bramborový salát s tuňákem)

s křenovou šlehačkou

Gazpacho

Chobotnicový salát

Husí terinka s brusinkovým glazé

Bliny s lososvým kaviárem a creme fraiche

Výběr českých a španělských sýrů

Masová empanada

Bramborový salát s tuňákem

Caprese panini

Waldorfský salát

Pěna z uzeného pstruha

Salát z quinoi, pomerančů,

s červenou cibulkou

máty a granátového jablka

Pečené fíky s čerstvým sýrem

Zeleninová empanada
Španělská bramborová tortilla
Rýžový salát ala paella
Šunka serrano
Gazpacho

a šunkou serrano
TEPLÝ BUFFET

Rybí polévka s cizrnou

Krůtí roláda s mandlovou nádivkou a jalovcovým jus

TEPLÉ

Pečené selátko marinované

Pečená selečí kýta s černou omáčkou

Krémová polévka z mořských ryb

v omáčce mojo rojo

Kuřecí, vepřové nebo mix řízečků v ořechové

Špízek z tuňáka na citronové trávě

Dušené králičí stehno s chorizem, česnekem a petrželí

strouhance

Pečená vinná klobáska

Pošírovaný losos na grilovaném lilku a paprice

Batátové pyré

Kuřecí satay s teriyaki a omáčkou

Vánoční Kuba z bulguru a hub

Mini hamburger

Pečená zimní zelenina s tymiánem a vinným octem

Špenátový závin s kozím sýrem

Zeleninová rýže
Patatas bravas (pečené brambory)

Masové knedlíčky

Restované fazolky s česnekem a iberijským špekem

SLADKÉ

se sladko-kyselou omáčkou

Čokoládová fontána
Čokoládová fontána s churros
a čerstvým krájeným ovocem
Crema Catalana zapečená v listovém těstě
Vánoční cukroví

Ovocný špíz

Variace makronek

Zapečené košíčky se žloutkovým krémem

Kokosový řez

Vánoční cukroví

Švestkový koláč

NÁPOJE

15 cl sparkling wine
– Freixenet Cordon Negro Brut
15 cl red wine Azabache (Reserva)
nebo 0,33 l bottled beer San Miguel 13°
4 cl Brandy Torres 10 YO
– no limit

SLADKÉ

Vánoční cukroví

NÁPOJE

Water Solan de Cabras

Smažené churros

15 cl sparkling wine – Bohemia Brut

NÁPOJE

15 cl red or white wine Lahofer

15 cl sparkling wine – Bohemia Brut

or 0,5 l draft beer Krušovice 12°

15 cl red or white wine Lahofer

Water Aquila – no limit

or 0,5 l draft beer Krušovice 12°

1240 CZK

za osobu
vč. DPH

NA ŽÁDOST MŮŽEME ZAJISTIT NÁSLEDUJÍCÍ DOPROVODNÉ PROGRAMY
Degustace ušlechtilých destilátů, barmanská show
Degustace belgické čokolády
Fotokoutek
Mobilní casino
Occidental Praha
Na Strži 32, 140 00 Praha 4
Tel. (+420) 296 772 843
praha.event@occidentalhotels.com

820 CZK

za osobu
vč. DPH

Water Aquila – no limit

720 CZK

za osobu
vč. DPH

