KONFERENCE V DOLCE VILLA
Prostory Dolce Villa Hotelu jsou svou variabilitou ideálním místem pro pořádání školení, konferencí,
seminářů, teambuildingů, vánočních večírků a dalších firemních akcí. K dispozici Vám je pět
konferenčních místností s celkovou kapacitou 200 osob.
Nespornou výhodou je i snadná dostupnost jak automobilem (z centra města nebo po pražském
okruhu), tak MHD (zastávka se nachází v těsné blízkosti hotelu). K parkování je k dispozici bezplatné
parkoviště ve dvoře hotelu a podzemní zpoplatněné garáže. Dolce Villa se navíc nachází nedaleko
letiště Václava Havla v Praze.
V rámci našich konferenčních služeb poskytujeme kompletní gastronomický servis, který respektuje
klientovy požadavky a přání. Rádi Vás provedeme našimi prostory a vytvoříme Vám nezávaznou
kalkulaci s nabídkou pro raut, banket, bufet, coffee break nebo akci s výběrem á la carte. Všechny
bagety a sendviče Vám take rádi připravíme v bezlepková variantě s domácím bezlepkovým pečivem
za příplatek 20 Kč/kus.

KONFERENČNÍ PROSTORY
Sál

m2

tvar „U“

tvar „I“

školně

divadlo

cena do 4hod

cena za den

Zimní zahrada

46

-

36

32

52

3.000 Kč

4.000 Kč

Malý salonek

30

-

12

12

20

2.000 Kč

3.000 Kč

Restaurace

137

64

58

60

100

6.000 Kč

10.000 Kč

Vinárna

85

46

26

30

60

4.000 Kč

6.000 Kč

Jižní terasa

62

40

32

38

60

4.000 Kč

5.000 Kč

KONFERENČNÍ TECHNIKA
Doporučujeme si přijít vyzkoušet kompatibilitu Vašich zařízení s našimi projektory předem.
dataprojektor
plátno
připojení k internetu
Flipchart (pokud požadováno více než 1 na akci)
blok papírů do flipchartu
kopírování 1strana č-b
kopírování 1strana barevně
fax ČR
fax Evropa
fax zbytek světa

v ceně pronájmu
v ceně pronájmu
v ceně pronájmu
150 Kč
145 Kč
4 Kč
10 Kč
5 Kč
15 Kč
25 Kč

NABÍDKA COFFEE BREAKŮ
Sendviče
Sendvič s tence krájeným tyrolským špekem, mozzarellou, sušenými rajčaty, pesto majonézou,
rajčetem a listovým salátem ... 125 Kč
Sendvič s roastbeefem, majonézou, rajčetem, listovým salátem a tence krájenou cibulí ... 145 Kč
Sendvič s křupavým smaženým kuřecím prsem v lupínkách, s rajčetem, okurkou, citronovou
majonézou a ledovým salátem ... 125 Kč
Sendvič s tuňákovým salátem s majonézou, kapary, limetkou, rajčaty, okurkou, bazalkovým pestem a
listovým salátem ... 125 Kč
BLT sendvič se slaninou, rajčetem, majonézou a ledovým salátem ... 135 Kč
Steak sendvič z hovězí roštěné s pikantní chipotle majonézou, listovým salátem, pečenou cibulí a
rajčetem ... 145 Kč
Sendvič se šunkou, uzeným sýrem, šlehaným máslem, nakládanou okurkou, rajčetem a listovým
salátem... 125 Kč
Sýrový sendvič s tvrdým kravským sýrem, plísňovým sýrem, nakládanou okurkou, rajčetem a listovým
salátem (vege) ... 115 Kč
Krůtí sendvič s čedarem, slaninou, majonézou a rajčetem s nakládanou okurkou a ledovým salátem ...
135 Kč
Kubánský zapečený sendvič s vepřovou šunkou, sýrem, medovou hořčicí, nakládanou okurkou a
kečupem ... 125 Kč
Club sendvič s kuřecím masem, vajíčkem, čedarem, rajčetem, salátem a majonézou … 145 Kč

Bagety
Tmavá bageta s pikantním kuřecím prsem s kajenským kořením, citrónovou majonézou, listovým
salátem, rajčetem a okurkou ... 125 Kč
Bageta s chorisem, kozím sýrem, grilovanou cuketou, česnekovou majonézou a salátem ... 135 Kč
Bageta s grilovaným kuřecím prsem, remuládou z pečených paprik a ančoviček, rajčetem a listovým
salátem ... 125 Kč
Kulatá domácí bulka se slaninou, vajíčkem na tvrdo vařeným, tatarskou omáčkou, rajčetem,
nakládanou okurkou a listovým salátem ... 99 Kč
Tmavá bageta s domácím uzeným lososem, majonézou, cibulí, okurkou a listovým salátem ... 135 Kč
Tmavá bageta s čočkovou placičkou, indickou zeleninovo-jogurtovou rajtou, rajčetem a listovým
salátem (vege) ... 115 Kč
„Caprese“ v tmavé bagetě s pesto majonézou a křupavým salátem (vege) ... 99 Kč
Bageta s tyrolským špekem, plísňovým sýrem, salátem, rajčetem, smetanovým sýrem s pestem …
125 Kč

Tmavá bageta s tyrolským špekem, plísňovým sýrem, salátem, rajčetem, smetanovým sýrem
s pestem … 125 Kč
Bageta s kozím sýrem, hroznovým vínem, majonézou, rajčetem a římskými listy (vege) … 135 Kč
Bageta s roastbeefem, majonézou, rajčetem, cibulí a salátem … 125 Kč
Bageta se smetanovým sýrem s bylinkami, cibulovou marmeládou, rajčetem, okurkou a ledovým
salátem (vege) … 89 Kč
Bageta se smetanovým sýrem se šunkou, tvrdým sýrem, rajčetem, okurkou a salátem … 99 Kč

Tortilla
(tortilla placka z pšeničné mouky naplněná různými ingrediencemi, rolovaný a opečená)
Tortilla s pomalu pečeným trhaným vepřovým masem s BBQ omáčkou, grilovaným ananasem,
česnekovou majonézou a listovým salátem ... 125 Kč
Tex Mex tortilla – grilované kuřecí prso s fazolovou salsou, koriandrovou majonézou a ledovým
salátem... 125 Kč
Tortilla se slaninou, vařenými vajíčky, tatarskou omáčkou, rajčetem, salátem a nakládanou okurkou ...
125 Kč
Tortilla se smaženým kuřecím prsem, česnekovou majonézou, okurkou, rajčetem a listovým salátem
... 125 Kč
Tortilla s grilovaným kuřetem, smetanovým sýrem s bylinkami, čedarem, pečenou kapií a římským
salátem … 145 Kč
Tortilla roastbeef s majonézou, rajčetem, cibulí, okurkou a římským salátem … 155 Kč
Tortilla s kozím sýrem, pečeným lilkem, pečenou cuketou, bazalkovou pesto majonézou a listovým
salátem (vege) ... 145 Kč
Tortilla s cizrnovou pastou, pečenou kapií, grilovanými houbami, rajčetem a salátem (vege) ... 115 Kč
Tortilla s avokádem, smetanovým sýrem, rajčetem, římským salátem (vege) ... 135 Kč
Tortilla s grilovanou zeleninou (lilke, paprika, cuketa, cibule) a bylinkovým smetanovým sýrem (vege) …
125 Kč

Quesadilla
(tortilla placka z pšeničné mouky naplněná různými ingrediencemi, přeložená a zapečená)
Quesadilla kuřecí s rajčaty, čedarem a pikantní chipotle majonézou (3 porce) ... 195 Kč
Quesadilla s trhaným konfitovaným vepřovým masem, kukuřicí, čedarem, paprikou s quacamole a
rajčatovým čatní … 195 Kč
Quesadilla vegan s grilovanou zeleninou a tofu (3 porce) (vege) ... 155 Kč
Quesadilla sýrová s čedarem, rajčaty a pikantní chipotle majonézou (3 porce) (vege) ... 155 Kč

Ovoce & Zelenina
Salát z čerstvého ovoce (kg) ... 350 Kč
Čerstvé ovoce pokrájené (kg) ... 450 Kč
Ovoce kusové (jablko, banán, pomeranč, hruška) ... 20 Kč
Zeleninové crudité – hranolky z čerstvé zeleniny s jogurtovým dipem (kg) ... 390 Kč

Sladké občerstvení
Batátový chlebový dortík ... 75 Kč
Citronové madlenky (2ks) ... 55 Kč
Čokoládové brownies s ořechy ... 49 Kč
Jablečný „Crumble“ se skořicí a smetanou ... 65 Kč
Jablečný závin s ořechy ... 65 Kč
Jahodový šáteček z listového těsta ... 69 Kč
Kokosový pudink s jahodami kandovanými v griotce a balsamiku ... 65 Kč
Makový pletenec ... 59 Kč
Mango cheesecake ... 89 Kč
Máslový croissant ... 49 Kč
Mátové tiramisu s praženým ořechovým müsli a kandovaným pomerančem ... 69 Kč
Mrkvový koláč ... 49 Kč
Perník s čokoládovou polevou ... 55 Kč
Rebarborový „Crumble“ ... 79 Kč
Rýžový smetanový pudink s kokosovým mlékem, skořicí a rozinkami ... 65 Kč
Skořicový jablečný šnek (2ks) … 49 Kč
Smažené banánové jarní závitky se skořicí a vanilkovou omáčkou ... 79 Kč
Tvarohový závin s rozinkami ... 79 Kč
Vanilková bábovka … 49 Kč
Vanilková panna cotta s borůvkovou omáčkou ... 79 Kč
Variace dánského pečiva (2ks) ... 49 Kč
Višňový šáteček z listového těsta ... 65 Kč

NABÍDKA OBĚDŮ
Na Vaší firemní akci se Vám postaráme i o obědy. Pro skupiny do 20 osob nabízíme servírované
obědy formou menu s jednou polévkou a výběrem ze tří hlavních chodů v cenové relaci od 290 Kč za
osobu. Pro skupiny od 25 osob pak zajišťujeme obědy formou bufetu. Výběr můžete nechat zcela na
nás nebo upřesnit své požadavky (veganská, vegetariánská či bezlepková strava).

Oběd č. 1
Studené pohoštění
Míchaný listový salát s čerstvou zeleninou, cizrnou, olivami a originálním cibulovým dresinkem
Zelný salát s citronovou majonézou a mrkví
Teplé pohoštění
Cibulové velouté se sýrovými krutony
Smažené kuřecí řízečky s pečenými bramborami a nakládanou okurkou
Marocký hovězí tajin s kořenovou zeleninou podávaný s mátovým kuskusem
Čočkové koláčky s řeckou omáčkou „Tzaziky“ a dušenou zázvorovou jasmínovou rýží
Cena za osobu: 290 Kč. Množství občerstvení 350 g na osobu.

Oběd č. 2
Studené pohoštění
Pečené žampióny plněné smetanovým sýrem a bazalkovým pestem
Cizrnový hummus s česnekem, citrónem, sezamovým olejem, sladkou paprikou a římským kmínem,
podávaný s grilovanou domácí bagetou
Rajčatová bruschetta s bazalkou, česnekem, černými olivami a červenou cibulí
Míchaný listový salát s čerstvou zeleninou, cizrnou, olivami a cibulovým vinaigrette
Salát z opečených brambor, karamelizované dýně, jarní cibulky, grilované cukety a limetkového
vinaigrette
Pečivo od našeho pekaře
Teplé pokrmy
Kuřecí vývar s domácími nudlemi, strouhanou zeleninou a muškátovými noky
Grilovaná tilápie s limetkovo-smetanovou omáčkou s kapary a rajčaty, bramborová kaše
Marocké kuřecí paličky s kořenovou zeleninou, kukuřicí, hráškem a kurkumovým bulgurem
s bylinkami, česnekem a balkánským sýrem
Pečená červená řepa plněná cuketovým rizotem s parmezánem a podávaná s hráškovým pyré
Cena za osobu: 330 Kč. Množství občerstvení 350 g na osobu.

Oběd č. 3
Studené pohoštění
Kuřecí parfait podávané s grilovanou bagetou, brusinkovou omáčkou Cumberland a nakládanými
okurkami
Vepřová panenka pečená s provensálským kořením a podávaná s houbovým salátem
Pečené žampióny plněné smetanovým sýrem a bazalkovým pestem
Míchaný listový salát s čerstvou zeleninou, cizrnou, olivami a cibulovým vinaigrette
Tradiční „Cob“ salát s římským salátem, modrým sýrem, vejcem, praženou slaninou, kuřecím masem,
rajčaty a salátovou okurkou
Pečivo od našeho pekaře
Teplé pohoštění
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, domácími nudlemi a kořenovou zeleninou
Kuřecí prso plněné sušenými rajčaty, pestem a mozzarellou, bramborová kaše
Vepřová krkovice na tradiční jamajský způsob „Jerk“ s pikantní marinádou a pečeným bramborem
Pečená tilápie s bylinkovou krustou, vinnou krémovou omáčkou a jasmínovou rýží
Dezert
Rolovaná palačinka plněná domácí marmeládou s přepuštěným máslem a skořicovým moučkovým
cukrem
Cena za osobu: 390 Kč. Množství občerstvení 400 g na osobu.

Oběd č. 4
Studené pohoštění
Lilkové závitky plněné smetanovým kozím sýrem s bazalkovým pestem a sušenými rajčaty
Tence krájený tyrolský špek s medovým melounem
Zelné závitky plněné cizrnovou fáší s chipotle papričkami a grilovanou cuketou
Cézar salát s česnekovými krutony
Podzimní mrkvový salát s pomeranči, jablky a rozinkami
Míchaný listový salát s čerstvou zeleninou, cizrnou, olivami a cibulovým vinaigrette
Pečivo od našeho pekaře
Teplé pohoštění
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, domácími nudlemi a křupavou kořenovou zeleninou
Smetanové ragú z hovězí roštěné s lesními houbami, karamelizovanou dýní a v páře vařenou
jasmínovou rýží s hřebíčkem
Mini řízečky z vepřové panenky obalované v japonské strouhance „Panko“ s bramborovým pyré
s kukuřicí
Vegetariánská musaka s tomatovým pyré, grilovanou zeleninou, bulgurem a smetanovým bešamelem
s parmezánem

Dezerty
Rolované palačinky plněné višňovým tvarohem s přepuštěným skořicovým máslem
Kokosový pudink s jahodovou omáčkou
Cena za osobu: 450 Kč. Množství občerstvení 420 g na osobu.

Oběd č. 5
Studené pohoštění
Míchaný zeleninový salát s cibulovým dresinkem
Zelný salát s křenem, koriandrem a chilli
Pečený roastbeef s kaparovou remuládou
Arabský hummus s římským kmínem, citrónem, česnekem a sezamem, servírovaný s toasty
Pečivo od našeho pekaře
Teplé pohoštění
Květáková polévka s petrželkou
Jarní závitky se zázvorovou omáčkou a wasabi
Empanadas – venezuelské masové taštičky s pikantní omáčkou chimmichurri
Kuřecí řízečky, bramborová kaše, citrón
Dušené hovězí s houbovým ragú, jasmínová rýže
Lilkové závitky plněné kuskusem se smetanovým sýrem a zeleninou s omáčkou z pečené řepy
Cena za osobu: 450 Kč. Množství občerstvení 550 g na osobu.

Oběd č. 6
Studené pohoštění
Ledový salát s česnekovým dresinkem, krutony a parmezánem
Fazolkový salát s bulgurem, rukolou, čekankou, rajčaty a limetkovým dresinkem
Carpaccio z pečené řepy s ořechovou pěnou, rukolou, cherry rajčaty a citrónovou majonézou
Baba ganoush - dip z pečených lilků s cibulí, česnekem, citrónem, mátou, chilli a melasou z
granátového jablka
Pečivo od našeho pekaře
Teplé pohoštění
Mrkvová polévka se skořicovými krutony
Kuřecí špízy satay s burákovou omáčkou
Rybí burrittos s kaparovou remuládou
Pečené kuřecí paličky na kořenové zelenině, šťouchaný brambor
Boloňské špagety s uzeným sýrem
Pečené cibulky plněné rýžovým salátem s tofu, zázvorem, česnekem, koriandrem a sezamem se
sójovým dipem
Cena za osobu: 450 Kč. Množství občerstvení 550 g na osobu.

Oběd č. 7
Studené pohoštění
Salát z trhaných listových salátů, černé čočky, rajčat, čekanky a fava fazolek s dresinkem z
granátového jablka
Kreolský bramborový salát s limetkovou majonézou, koriandrem a pečenými paprikami
Králičí rillettes se špetkou chilli podávaný s cibulovým chutney
Grilované žampióny balené v lilku s chipotle krémovým sýrem
Pečivo od našeho pekaře
Teplé pohoštění
Kuřecí velouté s játrovými knedlíčky a kořenovou zeleninou
Špízy z vepřové krkovice s nasládlou asijskou omáčkou hoisin
Špenátový závin s balkánským sýrem a sušenými rajčaty
Buffalo kuřecí křídla s omáčkou z modrého sýra, pečená brambora
Pečená mořská ryba mahi-mahi s bylinkovou krustou, citrónová omáčka, bramborová kaše
Mini-chuck roll hovězí burger se slaninou, modrým sýrem s chipotle papričkami a chorisem,
bramborovové lupínky, medová hořčice, rukola, rajče
Cena za osobu: 450 Kč. Množství občerstvení 550 g na osobu.

Oběd č. 8
Studené pohoštění
Rajčatový salát s cibulkou a listovou petrželí
Waldorf salát s jablky, řapíkatým celerem, vlašskými ořechy a jogurtovým dresinkem
Grilovaná zelenina marinovaná s fenyklovým semínkem
Caprese s bazalkovým pestem
Pečivo od našeho pekaře
Teplé pohoštění
Lehce pikantní kreolská dýňová polévka s kuřecím masem a kukuřicí
Smažený marocký květák s remuládou z ančoviček a pečených paprik
Pečená medová šunka od kosti s křenem a hořčicí
Pečivo od našeho pekaře
Vepřová panenka plněná špenátem, sýrem a slaninou, cizrnové rizoto
Grilované kuřecí prso "agrio" s penne, mozzarelou a fazolkami
Thajské vegetariánské kari s hlívou ústřičnou, pak choi, hráškem, cizrnou a cuketou, limetková rýže
Cena za osobu: 450 Kč. Množství občerstvení 550 g na osobu.

