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Skupinové menu pro 20 osob a více
Pro skupiny nabízíme:
 Zvýhodněné ceny na menu, nápoje i doprovodné služby Výletního areálu Diana.
 Každá 21. osoba obdrží objednané služby zdarma – aplikovat lze na průvodce, řidiče i platící hosty.
 Za veškeré objednané služby možnost platby na základě vystavené faktury. Fakturu se splatností 14 dní Vám zašleme emailem po skončení
akce.

Podmínky pro skupinovou rezervaci:
 Skupina by se měla obsahovat 20 osob a více.
 Pro rychlejší přípravu i obsluhu je vhodné objednat všem členům Vaší skupiny jednotné menu. Pokud to není možné, akceptujeme i objednávku
ve dvou různých variantách hlavního chodu. Pro zachování snížených cen však musí počet vybraných hlavních chodů činit vždy 10 porcí a více.
 Výběr menu a počet objednaných porcí musí být konkretizován min. 3 pracovní dny před příjezdem skupiny.

Ke skupinovému menu můžete objednat:
 Za 80,- Kč: Zpáteční lístek na lanovou dráhu; vstup na rozhlednu Diana zahrnut v ceně.
 Za 30,- Kč: Nápoj pro každého člena skupiny, přičemž hosté si budou moct na místě vybrat z naší nabídky jakoukoliv položku v ceně až 40,- Kč
(např. minerální voda, džus, čaj, káva, pivo, víno…).
 Za 50,- Kč: Vstup do tropické zahrady s živými exotickými motýly. Náš unikátní motýlí dům se nachází přímo v podloubí restaurace.

Postup pro výběr a rezervaci skupinového menu:
 Menu si zkombinujte dle Vašeho uvážení; stačí nám pouze zaslat čísla variant Vámi vybraných položek
(např. polévka č. 2 + hl. chod č. 10 + dezert č. 5).
 Celkovou cenu menu vždy snadno vypočítáte součtem cen jednotlivých vybraných položek. Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
 Klientům můžete vybrat menu v počtu jednoho až tří chodů. Pokud byste měli zájem o doplňující chody (např. salát), prosím dejte nám vědět.
 K výběru Vám nabízíme 7 druhů polévek, 12 variant hlavních chodů a 6 různých dezertů – viz tabulka níže. Polévka a dezert musí být pro
všechny členy skupiny jednotné. Hlavní chod je možné objednat ve dvou variantách, avšak vždy v počtu minimálně deseti porcí.

Varianta

Polévka 0.25 l

Cena

Varianta

Hlavní chod

Cena

Varianta

Dezert

Cena

1

Kuřecí vývar s těstovinou

40 Kč

1

250g Kuřecí rizoto se zeleninou,
sypané sýrem, okurka

100 Kč

1

Domácí jablkový závin
s vanilkovou zmrzlinou a
šlehačkou

50 Kč

2

Domácí hovězí vývar
s játrovými noky a
celestinskými nudlemi

40 Kč

2

150g Kuřecí steak na grilu,
vařený brambor s petrželkou

110 Kč

2

Vanilková zmrzlina
s vaječným koňakem,
šlehačka

50 Kč

3

Tradiční zelná s klobásou

45 Kč

3

200g Vepřový smažený řízek,
vařený brambor

120 Kč

3

Vanilková zmrzlina s
horkou omáčkou z lesních
plodů, šlehačka

55 Kč

4

Staročeská bramborová
s houbami

55 Kč

4

150g Pikantní masová směs,
rýže

130 Kč

4

2ks Lívanečky
s borůvkami, šlehačka

60 Kč

5

Pikantní gulášová

55 Kč

5

150g Tradiční vepřová pečeně
po selsku, bílé zelí,
houskový knedlík

145 Kč

5

Palačinka s čokoládou
a ořechy

60 Kč

6

Tradiční kulajda
s pravými hříbky

60 Kč

6

150g Libový hovězí guláš,
houskový knedlík

150 Kč

7

Pikantní gulášová
podávaná v chlebovém
bochníku

80 Kč

7

150g Grilovaná vepřová
panenka, grilovaná zelenina,
šťouchané brambory

160 Kč

8

1/4 (cca 500g) Pečená kachna,
červené zelí, domácí špekový
knedlík

170 Kč

9

230g Pstruh pečený s osmi druhy
bylinek, vařený brambor

180 Kč

10

200g Losos na grilu
s citronovou omáčkou,
vařený brambor s petrželkou

240 Kč

11

200g Pfeffer steak
z pravé svíčkové, opečený
brambor

290 Kč

12

200g Jelení hřbet s pravými
hříbky, šťouchaný brambor

320 Kč

6

Palačinka s malinovým
pyré

65 Kč

