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BALÍČEK CELODENNÍ

Minimální počet 20 osob

1650 Kč/os. s DPH

Pronájem hlavního sálu

Dvě minerální vody na osobu (1x dopoledne, 1x odpoledne) v jednacím sále

Plátno, projektor nebo LCD TV 75“ – přípojné místo HDMI

Flipchart včetně fix a papírů

Tužky, papírové bloky a mentolové bonbony

Business oběd (včetně jednoho nealko nápoje)

Tříchodové menu nebo bufet dle výběru šéfkuchaře

Dopolední a odpolední kávová přestávka

Neomezená konzumace kávy a čaje během jednání

20 Mb/s Wi-Fi ve všech meetingových prostorech

Event Asistence

Jednací sál bude potvrzen hotelem podle počtu účastníků a požadovaného 

uspořádání.

Bufet obsahuje: polévku dle denní nabídky, saláty s doplňky, 2 hlavní chody s 

přílohou, vegetariánský hlavní chod, výběr dezertů.

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU ››

KONFERENČNÍ

BALÍČKY



BALÍČEK POLODENNÍ

Minimální počet 20 osob

1400 Kč/os. s DPH

Pronájem hlavního sálu

Jedna minerální voda na osobu v jednacím sále

Plátno, projektor nebo LCD TV 75“ – přípojné místo HDMI 

Flipchart včetně fix a papírů

Tužky, papírové bloky a mentolové bonbony

Business oběd (včetně jednoho nealko nápoje)

Tříchodové menu nebo bufet dle výběru šéfkuchaře

Dopolední nebo odpolední kávová přestávka

Neomezená konzumace kávy a čaje během jednání

20 Mb/s Wi-Fi ve všech meetingových prostorech

Event Asistence

Bufetové obědy minimálně od 20 osob

Jednací sál bude potvrzen hotelem podle počtu účastníků a požadovaného uspořádání.

Bufet obsahuje: polévku dle denní nabídky, saláty s doplňky, 2 hlavní chody s přílohou, 

vegetariánský hlavní chod, výběr dezertů.
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KONFERENČNÍ

BALÍČKY



SNÍDAŇOVÝ BUFET
Minimální počet 20 osob

Kontinentální snídaně

250 Kč/os. s DPH

Croissanty a muffiny  

Med a džem

Čerstvé sezónní ovoce

Výběr světlého a tmavého pečiva,  
chléb

Máslo a margarín

NÁPOJE

Výběr juice  

Káva,čaj  

Kakao,mléko
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TEPLÁ ČÁST

Debrecínské a bavorské párečky  

Pečená slanina

Míchaná a vařená vejce

Fazole v tomatové omáčce

Zelenina dochucená máslem

Těstoviny

* * *

Z NAŠÍ CUKRÁRNY

Croissanty a plundrové 

pečivo Domácí koláče a

buchty

Lívance

Ovesné kaše

SNÍDAŇOVÝ BUFET
Minimální počet 20 osob

Snídaně Symphonia

350 Kč/os. s DPH

STUDENÁ ČÁST

Čerstvá zelenina

Saláty z naší studené kuchyně

Variace kvalitních českých, italských  
uzenin a sýrů

Marinované ryby  

Domácí pomazánky

Výběr přírodních, ovocných,
smetanových jogurtů

Müsli a corn flakes  

Med a džem

Čerstvé sezónní ovoce

Výběr světlého a tmavého pečiva,  
chléb

Máslo a margarín

NÁPOJE

Výběr džusů

Káva, čaj

Kakao, mléko



ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU ››

KÁVOVÉ PŘESTÁVKY
Minimální počet 10 osob

4. BEZ LAKTÓZY

230 Kč/os. s DPH

Káva, čaj, minerální voda

Sezónní ovoce

Slunečnicová mini bagetka s grilovanou
zeleninou a rajčatovou salsou

Šlehaná mini vanilková bábovička

5. FITNESS

230 Kč/os. s DPH

Variace ovocných čajů, výběr džusů  

Sezonní ovoce

Přírodní nízkotučný jogurt

Sušené ovoce, ořechy, müsli, rozinky,  
med, cornflakes

Variace krájených melounů dochucených
limetkou

6. BRUNCVÍK

230 Kč/os. s DPH

Káva, čaj, minerální voda

Sezónní ovoce

Olivová foccaccia s parmskou šunkou

Litý koláč s hruškami a mandlovou
drobenkou

1. BASIC

180 Kč/os. s DPH

Káva, čaj, minerální voda  

Sezónní ovoce

1 ks sladkého nebo slaného pečiva

2. BEZLEPKOVÝ

230 Kč/os. s DPH

Káva, čaj, minerální voda  

Sezónní ovoce

Bezlepková vícezrná bagetka s
máslovým žervé a sušenými rajčaty

Bezlepkové cookie s čokoládou

3. VEGETARIÁNSKÝ

230 Kč/os. s DPH

Káva, čaj, minerální voda  

Sezónní ovoce

Zeleninové crudités s avokádovým  
dipem

Ovocný koláč
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7. PŘEMYSL

230 Kč/os. s DPH

Káva, čaj, minerální voda  

Sezónní ovoce

Chlebové sushi s uzeným lososem  

Staročeský kynutý koláč
(povidlový, tvarohový, jablkový)

8. LIBUŠE

230 Kč/os. s DPH

Káva, čaj, minerální voda  

Sezónní ovoce

Slaný croissant se sýrem

Tradiční jablkový závin

9. BIVOJ

230 Kč/os. s DPH

Káva, čaj, minerální voda  

Sezónní ovoce

Máslová rustikální brioška s husí
paštikou a brusinkami

Tvarohový hřbet se skořicí sypaný  
lískovými oříšky

10. VLASTA

230 Kč/os. s DPH

Káva, čaj, minerální voda  

Sezónní ovoce

Mini ciabatty s rajčaty, mozzarellou a  
bazalkovým pestem

Banánový chlebíček

11. NEKLAN

230 Kč/os. s DPH

Káva, čaj, minerální voda  

Sezónní ovoce

Řecký salát

Piškotová roláda s kokosovou náplní

12. GURMÁN

300 Kč/ os. s DPH

Variace ovocných čajů, výběr džusů,

Zeleninové crudités s avokádovým  
dipem

Olivová focaccia s uzeným lososem

Sushi ze žitného chleba s bylinkovým
žervé a sušenými rajčaty

Tvarohová pěna s lesním ovocem

Salát z čerstvého ovoce

KÁVOVÉ PŘESTÁVKY
Minimální počet 10 osob

ČESKÉ CHLEBÍČKY

55 Kč / 1ks s DPH

Pražská šunka s bramborovým  
salátem

Salám 

Herkules Sýr

Ementál

Hermelín  

Caprese

Žervé a sušená rajčata

Mortadela

Šunka s vejcem a majonézovým
přelivem



FINGER FOOD STUDENÁ

Minimální počet 20 osob

Slané 55 Kč s DPH

Krevetový koktejl s avokádovým
dipem

Šunka proscciutto s cukrovým
melounem

Pečená řepa s kozím sýrem

Kuřecí nugety v barbecue omáčce  

Košíček s modrým sýrem a ořechy

Tartare z norského lososa s
marinovaným feniklem

Uzený pstruh s guacamole

Šunka proscciutto s marinovanými  
artyčoky

Baby Caesar salát

Kachní prsa sous-vide s marinovanými
švestkami

Uzený losos s marinovanou okurkou

Vepřová panenka pečená do růžova s  
omáčkou z modrého sýra

Pražská šunka s medovým melounem  

Chlebové sushi s kuřecí šunkou

Špíz ze sušených rajčat, mozzarelly a  
marinovaných oliv

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU ››

FINGER FOOD
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FINGER FOOD

FINGER FOOD TEPLÁ

Minimální počet 20 osob

55 Kč s DPH

Gratinová rustikální brioška s uzeným  
lososem

Quiche s listovým špenátem  

Kuřecí špíz BBQ

Kuřecí stripsy s chilli majonézou

Polpette di pollo s rajčatovou salsou

Závin s listovým špenátem a sýrem  
grana padano

Zeleninový satay s thajskou omáčkou  

Quiche la lorraine

Falafel s omáčkou baba ganoush

Smažené žampiónové hlavičky s
tatarkou

Jalapeňo papričky s čedarem  

Houbová tartaletka

Smažené kalamáry s limetkovým
dipem

Smažené kuřecí křidélka BBQ

Marinovaná švestka s anglickou
slaninou

Quiche houbový

FINGER FOOD CUKRÁRNA

Minimální počet 20 osob

55 Kč s DPH

Créme Brüllé

Profiteroles z tmavé čokolády s vanilkovým
krémem

Tartaletka s čokoládovým krémem a  
tropickým ovocem

Čerstvé jahody s Grand Marnier  

Tiramisu s amaretem

Panna Cotta s jahodami

Tvarohová pěna s lesním ovocem  

Čokoládový mousse

Tradiční jablečný závin

Špíz z čerstvého ovoce

Marinovaný ananas v černém rumu  

Minikoblížky

Tartaletka s jahodami

Salátek z čerstvého ovoce dochucený
limetkou

Smetanový krém mascarpone s malinovou
omáčkou
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BUFETY
Minimální počet 20 osob

Konferenční bufet
PODLE 

ŠÉFKUCHAŘE

475 Kč/os. s DPH

Finger food bufety

(sestav si sám)

475 Kč/os. s DPH

5 ks finger food studená

5 ks finger food teplá

3 ks finger food cukrárna

BACK TO MAIN PAGE ››

STUDENÁ ČÁST

Namíchejte si dle vlastní chuti

Variace zeleninových a míchaných salátů, 
dresinků, octů, olejů a doplňků

Výběr bílého a tmavého pečiva, chléb

2 studené předkrmy

TEPLÁ ČÁST

Polévka

4 hlavní jídla

(jedna vegetariánská  

nabídka) 

3 přílohy, zelenina

Z NAŠÍ CUKRÁRNY

5 druhů dezertů

Využijte možnost ozvláštnit váš bufet např. anglickým rostbífem nebo tradiční 

pražskou šunkou od kosti čerstvě krájené naším kuchařem za příplatek jen 150 Kč 

na osobu.
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BUFETY
Minimální počet 20 osob

Konferenční bufet PREMIUM
PODLE ŠÉFKUCHAŘE

600 Kč/os. s DPH

BACK TO MAIN PAGE ››

Bufet dle výběru šéfkuchaře z výběrových surovin se bude skládat z 

následujícího

STUDENÁ ČÁST

Namíchejte si dle vlastní chuti

Variace zeleninových a míchaných salátů, dresinků, octů, olejů a 
doplňků

Výběr bílého a tmavého pečiva, chléb

2 studené předkrmy

TEPLÁ ČÁST

Polévka

4 hlavní jídla

(jedna vegetariánská  nabídka) 

3 přílohy, zelenina

Z NAŠÍ CUKRÁRNY

5 druhů dezertů

Využijte možnost ozvláštnit váš bufet např. anglickým rostbífem nebo tradiční 

pražskou šunkou od kosti čerstvě krájené naším kuchařem za příplatek jen 150 

Kč na osobu.



BUFETY
Minimální počet 20 osob

Bufet hotelu International

575 Kč/os. s DPH

TEPLÁ ČÁST

Bramboračka s lesními houbami

Tradiční český guláš pražského
uzenáře

Kachna pečená na zázvoru a jablkách  

Smažené vepřové banketní řízečky

Kapr pečený na másle a šalvěji

Variace českých knedlíků

Mačkané brambory s máslem a jarní  
cibulkou

Zelí dušené

Fazolky na slanině

Z NAŠÍ CUKRÁRNY

Meruňkový koláč s drobenkou

Švestkový závin s vanilkovou
omáčkou

Pudink s višňovou omáčkou  

Koblížky

Salát z čerstvého ovoce

STUDENÁ ČÁST

Uzená šunka od kosti s nakládanou  
zeleninou

Husí paštika s brusinkovou omáčkou

Rolka z pražské šunky s tvarohovým
žervé

Pikantní salát z buřtů

Variace českých kvalitních sýrů s ořechy
a sušeným ovocem

Bramborový majonézový salát  

Zelný salát s feferonkami

Okurkový salát se zakysanou
smetanou a koprem

Nakládaná zelenina

Variace čerstvé krájené zeleniny  

Dresink hořčicový a jogurtový

Ocet, olivový olej

Máslo (3 druhy)

Pečivo světlé, tmavé a celozrnné,  
chléb

***
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Z NAŠÍ CUKRÁRNY

Jogurtový mousse s omáčkou z lesních

plodů

Müsli tyčinky z hořké čokolády

Cheese cake

Variace tropického ovoce

Salát z čerstvého ovoce dochucený
limetkou

BUFETY
Minimální počet 20 osob

Fit Bufet

575 Kč/os s DPH

TEPLÁ ČÁST

Dýňová polévka

Treska pošírovaná s citrónovým
máslem a dušeným pórkem

Telecí krk dušený na víně s drcenými
rajčaty

Kuřecí scallopini s kaparovou
omáčkou

Penne s tomatovou salsou a sýrem  
grana padano

Ratatouille

Kuskus s grilovanou zeleninou

Pečené grenaille s mladou cibulkou

STUDENÁ ČÁST

Chlebové Tunnbröd sushi s uzeným  
lososem

Marinovaná kuřecí prsa v omáčce  
teriyaki s rýžovými nudlemi

Pečená řepa s kozím sýrem a ořechy

Variace mezinárodních sýrů s
hroznovým vínem

Zeleninové crudité s avokádový
dipem

Caesar salát classic

Lehký vídeňský bramborový salát

Salát z cizrny a sušených rajčat

Variace čerstvé krájené zeleniny  

Olivový olej

Ocet balsamico  

Máslo

Chléb a pečivo celozrnné, tmavé,  
světlé

***
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BUFETY
Minimální počet 20 osob

STUDENÁ ČÁST

Tartare z norského lososa s
avokádem

Hovězí rostbeaf s omáčkou kardinál

Uzená šunka od kosti s nakládanou  
zeleninou

Variace mezinárodních sýrů s
hroznovým vínem

Zelenina grilovaná na provensálském
oleji s baby mozzarellou

Čekankové puky se zálivkou z dijon  
hořčice a olivového oleje

Salát Waldorf

Variace čerstvě krájené zeleniny

Olivový olej

Máslo

Chléb a pečivo celozrnné, tmavé,  
světlé

Bufet Armstrong

575 Kč/os s DPH

TEPLÁ ČÁST

Bramboračka s lesními houbami  

Pravý hovězí perkelt

Jehněčí ragů pečené na rozmarýnu s  
kořenovou zeleninou

Kachna pečená na jablkách  

Smetanové brambory

Cassoulet z cizrny a pečené dýně

Gratinovaná rajčata na olivovém oleji  a 
čerstvých bylinkách

Zelí  

Halušky

Z NAŠÍ CUKRÁRNY

Švestkový a jablkový koláč s drobenkou

Chocolate mousse dochucený
amaretem a višněmi

Lívance se švestkami dušenými v  
rumu dochucené zakysanou
smetanou

Ananas marinovaný v karamelu  

Salát z čerstvého ovoce

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU ››
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BUFETY
Minimální počet 20 osob

TEPLÁ ČÁST

Fazolová minestrone s opečeným  
chlebem a bazalkovým pestem

Losos pečený na olivovém oleji s
feniklem a hlívou ústřičnou

Hovězí líčka s vinnou omáčkou

Polpette z telecího masa

Spaghetti aglio olio

Pečená karotka s mladou cibulkou

Dušená čekanka s parmazánovou  
omáčkou

Krémová polenta dochucená
šalvějovým máslem

Gurmán Bufet

750 Kč/os. s DPH

Z NAŠÍ CUKRÁRNY

Tiramisu s amaretem

Cheesecake s karamelem

Řecké jogurtové placky s fíkovou  
marmeládou

Créme Catalana

Salát z čerstvého ovoce dochucený  
limetkou

STUDENÁ ČÁST

Krevety v petrželové marinádě

Hovězí carpaccio s ředkvičkami a  
rukolou

Parmská šunka s grissini  

Baba ganoush

Řecký salát  

Nicoise salát

Kuskus s grilovaným lilkem a cibulí

Lehký bramborový salát s kapary a 
dijon hořčicí

Marinované olivy v provensálském

oleji

Olivový olej

Ocet balsamico  

Máslo

Chléb a pečivo celozrnné, tmavé,  
světlé

***
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BUFETY
Minimální počet 20 osob

Barbecue Bufet

850 Kč/os. s DPH

GRILOVÁNI PŘED HOSTEM

Hovězí kofta-kebab podávaný s baba  
ganoush dipem

Texas BBQ vepřová žebra

Vepřová krkovice marinovaná v láku z
čerstvých bylinek a zázvoru

Kuřecí prsa marinovaná v bazalkovém pestu a 
limetkové šťávě

Bavorské a debrecínské klobásky

PŘÍLOHY

Pečený brambor na rozmarýnu a hrubé soli

Kukuřičný klas pečený na olivovým oleji,  
tymiánu a chilli papriček

Grilovaná zelenina

Pečená rajčata s mozzarellou dochucená
bylinkovým olejem

Omáčky pepřová a barbecue  

Vejmrda

Z NAŠÍ CUKRÁRNY

Minideserty  

Jahodová páj

Sacher dort

Salát z čerstvého ovoce dochucený
limetkovou šťávou

Zmrzlina

SALÁTOVÝ BAR

Namíchejte si dle vlastní chutě

Čerstvá zelenina (tomaty, okurky, papriky)

Výběr salátů z naší studené kuchyně

Salát Caesar s opečenou slaninou a
česnekovými krutóny

Salát z cizrny a sušených rajčat

Zelný salát s křenem

Korsický salát

Kuskus s grilovanou zeleninou

Marinované olivy v provensálském koření

Vejce marinovaná v čerstvém kopru, olivovém
oleji a octu balsamico

Sýr balkánského typu  

Dresink z dijon hořčice

Dresink z jogurtu, kapar a čerstvých bylinek

Olivový olej, ocet balsamico

Pečivo světlé, tmavé, celozrnné, chléb  

Máslo

***
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Dvouchodové Servírované Menu

375 Kč/os s DPH

MENU

MENU D/2

Staročeská cibulačka s vejci a opečeným chlebem

Hovězí dušené na víně s pečenou karotkou a dušenou rýží

MENU E/2

Salát šopský

Norský losos s feniklem a bramborovým koláčem

MENU VEGETARIÁNSKÉ F/2

Zeleninová polévka minestrone

Gratinovaný lilek s rajčaty, mozzarellou a sýrem grana padano

MENU A/2

Řecký salát

Kuřecí steak caprese se širokými nudlemi a kaparovou  
omáčkou

MENU B/2

Korsický salát

Vepřová grilovaná panenka s restovanými žampiony
portobello podávaná s mačkaným bramborem a pepřovou
omáčkou

MENU C/2

Salát caesar

Treska ze severních moří dochucená rajčaty a kapary podávaná
s rýžovými nudlemi

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU ››



MENU

Tříchodové Servírované Menu

475 Kč/os. s DPH

MENU D/3

Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi a zeleninou

Telecí smažený řízek s vídeňským bramborovým salátem a  
brusinkami

Sacher dort

MENU A/3

Drůbeží kaldoun se zeleninou a nudlemi

Kachna pečená na zázvoru a jablkách s kroupovým rizotem

Lívance s borůvkami a zakysanou smetanou

MENU B/3

Caprese salát

Norská treska s pančetou a hráškovým pyré  

Jablkový závin s vanilkovou omáčkou

MENU C/3

Pečená řepa s čerstvým kozím sýrem a medovými ořechy

Pečená vepřová svíčková v listovém těstě s pak choi
a kaparovou omáčkou

Crème Brullée s vanilkovou zmrzlinou

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU ››

MENU VEGETARIÁNSKÉ E/3

Salát z čekanky a pečených jablek dochucený pomerančovým 
dresinkem
Rizoto s chřestem a sýrem grana padano

Panna cotta s jahodami



MENU

Čtyřchodové Servírované Menu

575 Kč/os. s DPH

MENU A/4

Uzený losos s feniklovým salátem

Kukuřičná polévka s řeřichou

Telecí saltimbocca alla Romana s máslovou polentou  

Vanilková zmrzlina s karamelovou omáčkou

MENU B/4

Gratinované čekankové puky s parmazánovou omáčkou  

Cibulačka s vejci a jarní cibulkou

Losos teriyaki s pak choi a rýžovými nudlemi

Teplý švestkový koláč s drobenkou

MENU C/4

Hovězí carpaccio s kaparovou omáčkou

Zeleninová polévka minestrone s bazalkovým pestem

Tuna steak s řasou wakame a feniklovým rizotem

Tvarohová pěna s lesním ovocem

MENU D/4

Pečená řepa s čerstvým kozím sýrem a medovými ořechy

Drůbeží kaldoun

Kachní prsa pečená na másle podávaná s dušeným

pórkem, bramborovým pyré a vinnou omáčkou

Chocolate mousse dochucený amaretem a višněmi

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU ››

MENU VEGETARIÁNSKÉ E/4

Salát caesar

Hráškový smetanový krém s bylinkovými krutóny  

Šafránové rizoto s rukolou a sýrem grana padano  

Tvarohový dort s jahodovou omáčkou



NÁPOJE

Nápojový nealko balíček na 3 nápoje 
domácí limonáda nebo džus nebo jiný

nealko nápoj

Nápojový balíček na 1 hodinu 
neomezená konzumace nealko nápojů,  

čepovaného piva nebo vína

Nápojový balíček na 2 hodiny 
neomezená konzumace nealko nápojů,  

čepovaného piva nebo vína

Nápojový balíček destilátů na 1

hodinu…………….

whisky, gin, vodka, rum, tequilla, bílé  a 
červené víno, šumivé víno, pivo,  
nealkoholický nápoj

Nápojový balíček na 3 nápoje 260 Kč

nealko nápoj nebo pivo nebo víno

Nápojový balíček na 5 nápojů 390 Kč

nealko nápoj nebo pivo nebo víno

190 Kč

400 Kč

500 Kč

650 Kč

Nápojový balíček destilátů na 2 hodiny …………….990 Kč

whisky, gin, vodka, rum, tequilla, bílé  a 
červené víno, šumivé víno, pivo,  
nealkoholický nápoj

*Za každou další započatou 

hodinu budé účtováno 200 Kč

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU ››

NÁPOJOVÉ BALÍČKY



ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU ››

NÁPOJE

MÍCHANÉ NÁPOJE CENA

Aperol Spritz

Caipirinha

Cuba Libre

Mojito

NEALKO MÍCHANÉ NÁPOJE CENA

Virgin Mojito

Virgin Colada

TEPLÉ NÁPOJE CENA

Káva Douwe Egberts šálek

Výběr čajů Pickwick šálek 

40 Kč

170 Kč

190 Kč

190 Kč

190 Kč

120 Kč

120 Kč

50 Kč

50 Kč

PIVO CENA

Staropramen točený 0,3 l

Staropramen (lahvové) 0,33 l

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE CENA

Fanta, Sprite

Mattoni perlivá, neperlivá

SEKT CENA

Bohemia Sekt Brut / Demi Sec

Destiláty a likéry 0,04l podle  aktuální nabídky

BÍLÉ VÍNO/ ČERVENÉ CENA

Rozlévané, dle nabídky

50 Kč

75 Kč

120 Kč

90Kč

600Kč

70Kč

475 Kč

90 Kč

450Kč

Bonaqua 0,25 l

Coca Cola, Coca Cola Zero,
0,2 l

0,75 l

0,15 l

Bohemia Sekt Brut / Demi Sec…… 0,75 l  

Prosecco 0,15l

Prosecco 0,75 l

0,15 l

Láhev, dle nabídky 0,75 l

Red Bull

Cappy Juice

0,25 l

0,2 l

110 Kč

55 Kč

KORKOVNÉ

Láhev vína……..…………………290 Kč

Láhev sektu………….....……….380 Kč

Láhev destilátu………...……….550 Kč

Staropramen točený 0,5 l

Pilsner Urquell (lahvový) 0,33 l

75Kč

80Kč

80Kč



KONTAKTUJTE NÁS

HOTEL INTERNATIONAL 

PRAGUE

KOULOVA 15

PRAHA 6, 160 00
Tel: +420 296 537 111
Fax: +420 296 537 535

meet@internationalprague.cz

tel:+420 296 537 111

