U Světa 750, 379 01 Třeboň II
tel.: +420 384 721 394
e-mail: info@hotelsvet.com
www.hotelsvet.com

S námi máte Svět u nohou...

NABÍDKA SKUPINOVÝCH MENU HOTELU SVĚT TŘEBOŇ A
RESTAURACE RYBÁŘSKÁ BAŠTA TŘEBOŇ 2016

ZÁKLADNÍ MENU
200,- Kč
Minimální počet u každého jednotlivého menu je 20 osob
Vybírejte vždy jednotný tip menu pro skupinu
A
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, pečivo
150g Selská vepřová pečeně, podávaná s bramborovým knedlíkem, zelí
Jablečný koláč se žmolenkou
B
Jihočeská bramboračka se žampiony, pečivo
150g Kapr na zelenině, podávaný s petrželovým bramborem
Lívance se skořicí a cukrem
C
Šunková rolka s křenem, pečivo
150g Hovězí guláš, podávaný se špekovým knedlíkem
Tvarohový šlehaný krém s ovocem

ALTERNATIVA HLAVNÍCH JÍDEL /možnost záměny hlavního chodu v menu/:
150g Kuřecí soté se zeleninou, dušená rýže
200g Zapečená brokolice se sýrovou omáčkou, vařený brambor

ZVÝHODNĚNÝ NÁPOJOVÝ BALÍČEK /VÝBĚR Z NÁPOJŮ/:
á 40,- Kč /0,5 l Budweiser Budvar nebo 0,2 l víno, nebo 0,2 l nealko nebo káva nebo čaj/
á 50,- Kč /0,04 Becherovka nebo 0,1 Cinzano nebo 0,05 Campari nebo 0,1 sekt/
Platba v EUR je možná, kurzy se přepočítávají na základě platného denního kurzu ČNB.

Provozovatel: Hotel VLTAVA s.r.o., Baarova 769/45, 140 00 Praha 4; IČ: 259 46 803, DIČ: CZ25946803, www.hotelvltava.cz
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NABÍDKA SKUPINOVÝCH MENU HOTELU SVĚT TŘEBOŇ A
RESTAURACE RYBÁŘSKÁ BAŠTA TŘEBOŇ 2016
ČESKÉ DEGUSTAČNÍ MENU
240,- Kč
Minimální počet u každého jednotlivého menu je 20 osob.
Vybírejte vždy jednotný tip menu pro skupinu.
A
Pražská šunka od kosti s křenem a kyselou okurkou, pečivo
200g Pečené kachní stehno podávané s bramborovým knedlíkem a červeným zelím
Ovocné knedlíky s tvarohem a cukrem
B
Jemná kachní paštika s brusinkami, pečivo
150g Zvěřinový guláš podávaný se špekovým knedlíkem
Palačinka s povidly a šlehačkou
C
Salát z nakládaných ryb s červenou cibulkou a olivami, pečivo
200g Smažený kapr servírovaný s bramborovým salátem
Vanilkový puding s ovocem

ALTERNATIVA HLAVNÍCH JÍDEL /možnost záměny hlavního chodu v menu/:
300g Grilovaná vepřová krkovička podávaná s křenem, hořčicí, cibulí a chlebem
400g Salát „Ceasar“ s parmazánem, toast

ZVÝHODNĚNÝ NÁPOJOVÝ BALÍČEK /VÝBĚR Z NÁPOJŮ/:
á 40,- Kč /0,5 l Budweiser Budvar nebo 0,2 l víno, nebo 0,2 l nealko nebo káva nebo čaj/
á 50,- Kč /0,04 Becherovka nebo 0,1 Cinzano nebo 0,05 Campari nebo 0,1 sekt/
Platba v EUR je možná, kurzy se přepočítávají na základě platného denního kurzu ČNB.
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NABÍDKA SKUPINOVÝCH MENU HOTELU SVĚT TŘEBOŇ A
RESTAURACE RYBÁŘSKÁ BAŠTA TŘEBOŇ 2016
JIHOČESKÉ MENU
260,- Kč
Minimální počet u každého jednotlivého menu je 20 osob.
Vybírejte vždy jednotný tip menu pro skupinu.
A
Šumavská bramborová polévka, pečivo
250g Jihočeská bašta /uzené, vepřové, klobása, zelí, variace knedlíků/
Jablečný závin se šlehačkou
B
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou
200g Hovězí svíčková na smetaně podávaná s houskovým knedlíkem, brusinkami a citronem
Ovocné knedlíky s tvarohem a cukrem
C
Třeboňský rybí salát s koprem, pečivo
200g Tradiční kapří hranolky servírované se šťouchaným bramborem
Medovník

ALTERNATIVA HLAVNÍCH JÍDEL /možnost záměny hlavního chodu v menu/:
200g Pstruh na másle servírovaný s vařeným bramborem
300g Grilovaná zelenina s parmazánem, kuřecí steak /100g/ podáváno s vařeným bramborem

ZVÝHODNĚNÝ NÁPOJOVÝ BALÍČEK /VÝBĚR Z NÁPOJŮ/:
á 40,- Kč /0,5 l Budweiser Budvar nebo 0,2 l víno, nebo 0,2 l nealko nebo káva nebo čaj/
á 50,- Kč /0,04 Becherovka nebo 0,1 Cinzano nebo 0,05 Campari nebo 0,1 sekt/
Platba v EUR je možná, kurzy se přepočítávají na základě platného denního kurzu ČNB.
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NABÍDKA SKUPINOVÝCH MENU HOTELU SVĚT TŘEBOŇ A
RESTAURACE RYBÁŘSKÁ BAŠTA TŘEBOŇ 2016
SLAVNOSTNÍ MENU
550,- Kč
Minimální počet u každého jednotlivého menu je 20 osob.
Vybírejte vždy jednotný tip menu pro skupinu.
A
0,1 l Cinzano Bianco s cukrovou krustou a citronem
Plátky uzeného lososa s citrusovým dresinkem a kapary, toasty
Rybí polévka s bílým vínem a zázvorem, máslový kruton
200g Pečený filet z candáta s omáčkou beurre blanc, pečenými brambůrky a restovanou zeleninou
Skořicová panna cotta s ovocem
0,04 l Ron Zacapa

B
0,04 Becherovka
Restovaná drůbeží játra s cibulkou, podávaná s malinovou omáčkou, toasty
Cibulová polévka s koňakem a sýrovým krutonem
250g Mix gril tří barev / hovězí, vepřové, kuřecí / podávané s grilovanou zeleninou a pepřovou
omáčkou, bylinková bageta
Čokoládový mousse s čerstvým ovocem a kapkou Baileys
0,04 Metaxa

ZVÝHODNĚNÝ NÁPOJOVÝ BALÍČEK /VÝBĚR Z NÁPOJŮ/:
á 40,- Kč /0,5 l Budweiser Budvar nebo 0,2 l víno, nebo 0,2 l nealko nebo káva nebo čaj/
á 50,- Kč /0,04 Becherovka nebo 0,1 Cinzano nebo 0,05 Campari nebo 0,1 sekt/
Platba v EUR je možná, kurzy se přepočítávají na základě platného denního kurzu ČNB.

Provozovatel: Hotel VLTAVA s.r.o., Baarova 769/45, 140 00 Praha 4; IČ: 259 46 803, DIČ: CZ25946803, www.hotelvltava.cz
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NABÍDKA SKUPINOVÝCH MENU HOTELU SVĚT TŘEBOŇ A
RESTAURACE RYBÁŘSKÁ BAŠTA TŘEBOŇ 2016
NABÍKA RAUTŮ, BUFÉ
Minimální počet u každého jednotlivého menu, rautu je 20 osob.
Vybírejte vždy jednotný tip menu, rautu pro skupinu.
BUFÉ PIVOVARSKÉ:
390,- Kč / osoba
- Bramborová polévka
- Uzenářský talíř
- Variace sýrů s ovocem
- Mix nakládaných sýrů
- Šunková rolka s křenem
- Variace mini řízečků
- Pivovarský guláš s cibulkou
- Špekový knedlík
- Zelný salát s mrkví a křenem
- Míchaný salát z čerstvé zeleniny
- Kuřecí paličky v pikantní marinádě
- Bramborový salát
- Domácí kynuté koláčky
- Pečivo
BUFÉ HOTELU SVĚT
430,- Kč / osoba
- Polévka Minestrone
- Uzenářský talíř
- Variace sýrů s ovocem
- Rybí salát s koprem
- Kuřecí roláda
- Zeleninový salát (sýr, olivy)
- Teplá šunka na kosti, křen, hořčice
- Tatarský biftek 80g/osoba, topinky s česnekem
- Kuřecí soté na žampionech, dušená rýže
- Vepřové koleno na černém pivu s česnekem
- Grilovaná zelenina
- Brambory pečené ve slupce s česnekovým dipem
- Vanilková Panna Cotta
- Pečivo
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NABÍDKA SKUPINOVÝCH MENU HOTELU SVĚT TŘEBOŇ A
RESTAURACE RYBÁŘSKÁ BAŠTA TŘEBOŇ 2016
NABÍKA RAUTŮ, BUFÉ
Minimální počet u každého jednotlivého menu, rautu je 20 osob.
Vybírejte vždy jednotný tip menu, rautu pro skupinu.
BUFÉ DLE ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO
490,- Kč / osoba
- Třeboňská rybí polévka se smaženou houskou
- Salát z nakládaných ryb s olivami a cibulí
- Uzenářský talíř
- Variace sýrů s ovocem
- Zeleninový salát (sýr, olivy)
- Smažené kapří řízečky
- Kapří filet s bylinkami
- Filátka z candáta na česneku ve smetanové omáčce
- Pečené brambory ve slupce s česnekovým dipem
- Restované fazolové lusky na slanině
- Lívance s lesním ovocem a cukrem
- Variace z čerstvého ovoce
- Pečivo
LUXUSNÍ VEČERNÍ BUFÉ
560,- Kč / osoba
- Francouzská cibulová polévka s koňakem a sýrem
- Salát ze smažených kuřecích nudliček s bambusem a sladkopikantní
omáčkou
- Variace sýrů s hroznovým vínem a ořechy
- Uzenářský talíř
- Zeleninový salát (sýr, olivy)
- Medailonky z vepřové panenky na žampionech, pečené brambůrky
- Vysoký roštěnec pečený v celku s holandskou omáčkou
– porcovaný před zraky hostů
- Lotrinský cibulový koláč se slaninou
- Grilovaná zelenina
- Čokoládový mousse s višněmi
- Variace z čerstvého ovoce
- Pečivo
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NABÍDKA SNÍDANÍ PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE
Možnost podávání snídaní od 08:00 – 10:00 hodin – pouze na základě předchozí objednávky,
minimálně tři pracovní dny před akcí.
SNÍDANĚ FORMOU TEPLÉHO A STUDENÉHO BUFETU
150,- Kč / osoba
Salám šunkový, tvrdý salám, Eidamský sýr, uzený sýr, vejce, párečky, hořčice, máslo, porcovaný
med a džem, jogurt, corn-flakes, sladké pečivo, ovoce, pečivo, káva, čaj, mléko, juice, voda

Užijte si svou dovolenou na Třeboňsku tak, jako nikde
jinde v Čechách, Třeboň je výjimečnou lokalitou, kde
nádhernou krajinu kolem věhlasných třeboňských
rybníků doplňují historické památky a světoznámé
lázně. Snažíme se profilovat jako klidné a pohodové
ubytovací zařízení, ve dvou ubytovacích standardech
typu hotelového*** HOTEL SVĚT a levnějšího typu
lázeňské ubytovací zařízení REGENT.
Stylová restaurace RYBÁŘSKÁ BAŠTA s kapacitou 70
míst, patřící do hotelového komplexu, nabízí pestrou
nabídku rybích specialit a dalších pokrmů. Naší
devizou je jednoznačně poloha hotelu přímo u
rybníka Svět a napojení na:










Pohodlný a bezproblémový parking
Bezproblémový vjezd k objektům
Lázeňský park – v místě
Lázně – 300 m
Centrum – 500 m
Cyklostezky – napojení v místě
Památky Třeboně – 500 m
Rybník Svět a pláže – 20 m
Dosažitelnost větších měst a památkových zón /České Budějovice, Český Krumlov,
Hluboká nad Vltavou/

DO NAŠÍ HOTELOVÉ RODINY PATŘÍ HOTEL VLTAVA**** FRYMBURK U LIPNA.
ZÁKLADNÍ PREZENTACI SLUŽEB NALEZNETE NA:
www.hotelvltava.cz.
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