SKUPINOVÁ NABÍDKA

COFFEE BREAK
Výběr čerstvých croissantů
Domácí ovocný koláč
Čerstvý ovocný salát
Míchaný listový salát
Domácí játrové paté, kakaové boby, třešně
Vejce do skla, parmezánové krutony, bylinkové máslo
Výběr káv a čajů
Perlivá, neperlivá voda, domácí limonády

Příplatková nabídka — 50 Kč za pokrm
Výběr italských salámů a sýrů
Sandwich s prosciuttem a rukolou
Slaný croissant s lososem a mascarpone
Tramezzini sandwich s tuňákem

495 Kč za osobu včetně DPH

BUFFET
STUDENÝ BUFFET
Výběr italských salámů a sýrů, olivy, nakládaná zelenina
Salát s kachnou, okurka, jarní cibulka, papaya, arašídy
Mozzarella, grep, koriandrová semínka a kerblíkový olej
Marinovaná makrela, zvonovité papriky, fenykl a sépiový crumble
Smažené artyčoky, balzamiková emulze
Míchaný salát, červený mangold, špenát a čekanka

Příplatková nabídka — 50 Kč za pokrm
Kalamárový salát, rajčata, limeta a mořské řasy
Chobotnicový salát
Tuňák s tabbouleh
Hovězí tatarák, žloutková emulze, chips z černého kořene

3 chody 780 Kč
4 chody 880 Kč
5 chody 980 Kč
za osobu včetně DPH

BUFFET
TEPLÝ BUFFET
Consomé z hovězí oháňky, maltagliatti, kořenová zelenina, jarní cibulka
Pancotto toscano, majoránka
Cannellini fazolová polévka, sépie
Cizrnová polévka, křupavá pancetta, pecorino
Uzené bramborové ravioli, krevetová omáčka, rajčata
Kachní tortelli, lišky, kořenová zelenina, omáčka
Špenátové ravioli plněné robiola sýrem, rajčatová omáčka, bazalka
Treska obecná, cannelini soté, sépiový crumble, kerblíkový olej
Lilková parmigiana, taleggio sýrová fonduta, bazalka, balzamiko
Telecí Milanese
Pečený lilek, jogurt, granátové jablko, pecorino
Hovězí žebra, topinamburové pyré, křupavé prosciutto, vinná omáčka
Konﬁtovaná kachna, červené zelí, grilovaná polenta, jablečné pyré
Jehněčí stehno, artyčoky a pancetta
Pro příplatkovou nabídku prosím kontaktujte event managera.
Každý chod – 95 Kč za osobu, porci.

BUFFET
BUFETOVÉ PŘÍLOHY
Pečené baby brambory
Mačkané brambory
Grilovaná zelenina
Míchaný salát

BUFETOVÉ DEZERTY
Čokoládové proﬁterolky
Pistáciové creme brulée
Kokosová panna cotta, mango
Nugátové tiramisú
Pošírovaná hruška, limetková ricotta, oříšky
Pečený ananas, vanilka

3 chody 780 Kč
4 chody 880 Kč
5 chody 980 Kč
za osobu včetně DPH

GALA DINNER
PŘEDKRMY
Vitello tonnato, parmazánová zmrzlina, křupavé kapary,
ančovičková brioška
Krevety Gambero Rosso, celerové pyré, smažený lilek, omáčka
z ledového salátu
Grilované kalamáry, baby špenát, majonéza z mořského ďase,
černá quinoa
Bílá rajčatová polévka, konﬁtovaná rajčata, bazalkový olej
Listový salát, marinovaný fenykl, datterino rajčata, medový
dresink
Smažené hovězí hrudí, salát, limetková majonéza, nakládaná
kořenová zelenina

Příplatková nabídka — 95 Kč za pokrm
Parmice nachová, pyré ze sušených rajčat, meruňka, olivy,
rukola, sépiový crumble
Tuňákové carpaccio, meloun, citrónový gel
Treska baccalá, papriky, zelená salsa
Hovězí tatarák, žloutková emulze, jedlé vaječné skořápky, lanýž

GALADINNER
PASTA
Sépiové risotto, rajčatový tatarák
Šafránové risotto, brzlík, parmezánový chips, kerblíková majonéza
Garganelli se sýrem a pepřem, černá čočka, salát mizuna
Ricottové gnocchi, treska baccalá, pecorino
Parmezánové ravioli, hovězí tatarák
Linguine, rajčata datterino, mozzarella, bazalkový olej
Tradiční tortelli s masem, hříbky, burrata

Příplatková nabídka — 65 Kč za pokrm
Paccheri, ústřice, mořská řasa
Gnocchi, vongole a houby
Uzené bramborové ravioli, foie gras omáčka, černý lanýž

GALADINNER
HLAVNÍ CHODY
Hovězí Rossini, bramborový fondant, foie gras, černý lanýž
Chobotnice, fregola, pyré ze žluté řepy, opečený kuřecí stock
Telecí ﬁlet, pyré z černého kořene, artyčoky, hořčičný chips
Filet z mořského vlka, mačkané brambory s limetkou,
rajčatový konﬁt, sépiový crumble
Perlička, cavolo nero, celerové pyré, jalovec a omáčka z grapy

Příplatková nabídka — 105 Kč za pokrm
Grilované krevety, fenyklové soté a kalamáry
Hovězí žebra sous-vide, uzená bramborová kaše, hnědé
máslo, opálená cibulka
Tuňák, petrželové pyré, fregola
Porchetta z mořského ďase, brambory a sapa omáčka

GALADINNER
DEZERTY
Krupičný mousse, meruňky, pistácie
Pošírovaná hruška s portským vínem, limetková ricotta,
kokosová zmrzlina, oříšky
Babá napoletano, jogurtová zmrzlina
Nugátové tiramisú, marinované třešně
Pečený ananas, vanilková zmrzlina
Millefoglie, vanilkový krém, bílé čokoládové kamínky
Čokoládové souﬂée, vanilkový krém

3 chody maso 950 Kč
3 chody ryba 1 050 Kč
4 chody maso 1 050 Kč
4 chody ryba 1 150 Kč
za osobu včetně DPH

KANAPKY
Kuřecí porchetta, zelené fazolky, miso dresink
Vepřový bok, pažitkový olej, cibulový prach, jablečné pyré
Křupavá kachna, marinovaná ředkev
Foie gras, pistácie, meruňky
Hovězí tatarák, chips z černého kořene
Pyré ze žluté řepy, créme fraiche, keta kaviár
Pečené papriky, kozí sýr, olivy, karamelizované vlašské ořechy
Chobotnice, cizrnové pyré, tomatový gel
Losos grawlax, bramborový chips, mořská řasy, limetka
Krevety, avokádo, rajčatový ceviche
Celerové pyré, kořeněná brokolice, křepelčí vejce
Cantaloupe meloun, olivy taggiasca, sýr feta
Vitello tonnato, čerstvý tuňák, fritované kapary
Paté z kuřecích jater, akátový med, brusinky
Dýňový hummus, ořechy, jogurtová omáčka s datlemi

35 Kč za osobu včetně DPH

NÁPOJOVÉ BALÍČKY
Welcome drink:

3) Balíček 3 — 595 Kč

Prosecco — 95 Kč

Neomezeně 2 hodiny – víno, pivo,
káva, voda

Crodino (nealko) — 95 Kč
Franciacorta — 155 Kč
Aperol Spritz — 125 Kč
Gin & Tonic — 125 Kč
Champagne — 295 Kč

Každá další hodina 195 Kč

4) Open BAR — 695 Kč
Whiskey, rum, gin, vodka, vermuth
Platnost 2 hodiny + nealko nápoje
zdarma

1) Balíček 1 — 195 Kč
2 sklenky vína / piva
(základní nabídka)
Voda, káva zdarma

2) Balíček 2 — 475 Kč
Neomezeně 2 hodiny —
víno, pivo, káva, voda

5) Open COCKTAILS — 695 Kč
Whiskey sour
Rum & coke
Gin & tonic
Vodka & juice
Platnost 2 hodiny

Každá další hodina 155 Kč

Cena balíčku za osobu včetně DPH

OBCHODNÍ PODMÍNKY
1) Po dohodě nad konečnou nabídkou služeb

4) Objednavatel odpovídá za

bude vždy přesně speciﬁkován dohodnutý

počet objednaných osob, v

rozsah.

případě prokazatelného
navýšení počtu osob, bude

2) Platební podmínky: Nejpozději 7 dní před

poměrná část nákladů

začátkem akce bude uhrazena kauce ze strany

doúčtována na vrub

objednatele ve výši 50% z celkové objednávky

objednavatele.

musí být uhrazeno na účet společnosti Catering
Aromi. Doplatek zbylých 50 % je splatný do 14

5) Konečný počet osob bude

dnů od vystavení faktury, pokud není

potvrzen objednavatelem 4 dny

dohodnuto jinak. V případě neuhrazení faktury

dopředu písemně.

bude
účtován úrok z prodlení ve výši 0,1 % za den.

6) Objednavatel si převezme
před začátkem akce připravenou

3) Storno podmínky: Při zrušení akce 7—5 dní

nabídku objednaného množství

před začátkem je storno poplatek 25 % z celkové

a rozsahu.

částky, 4—3 dny 50 % hodnoty objednávky,
zrušení 48 hod pře začátkem akce 100 % hodnoty

7) Objednavatel odpovídá za

objednávky. Zrušení objednávky je možné pouze

poškození majetku: Jakákoliv

písemnou formou na e-mail uvedený

škoda způsobená

v objednávce. Storno poplatek bude zúčtovaný

objednavatelem nebo jeho

oproti složené kauci a na účet objednatele bude

klientem na inventáři,

vrácen rozdíl této částky.

technickém zařízení bude řádně
prokázána a účtována v plné
výši.

8) Veškeré platby jsou považovány
za uhrazené v okamžiku,
kdy jsou připsány na účet.
9) Uvedené ceny jsou v českých
korunách a zahrnují DPH.
Nezahrnují však speciální
dekorace, či zvláštní požadavky
zákazníka nad rámec
dohodnutých služeb.
10) Ceny jsou kalkulovány na
základě využití mobiliáře v rámci
ceny pronájmu prostor restaurace
Aromi. V případě potřeby využití
většího množství či rozdílného
mobiliáře je toto součástí zvláštní
cenové nabídky.
11) Rádi bychom Vás informovali,
že u skupin účtujeme 12,5%
service charge z celkové částky.

STORNO

P O D M Í N K Y P L AT N É P R O S K U P I N Y
O S O B P Ř I Z R U Š E N Í A KC E

Pro skupinu 8- 15 osob je nutné vyplnit formulář pro kreditní kartu (CC)
Zrušení do 24 hodin před začátkem akce je zdarma. Při zrušení akce méně než 24 hodin před akcí budeme účtovat poplatek
ve výši 500 Kč za osobu.
Pro skupinu 15- 25 osob je nutné vyplnit formulář pro kreditní kartu (CC) nebo zvolit 50 % zálohu při platbě na fakturu.
Zrušení do 48 hodin před začátkem akce je zdarma. Při zrušení akce méně než 48 hodin před akcí budeme účtovat poplatek
ve výši 500 Kč za osobu přes formulář CC, v případě 50 % zálohy při platbě na fakturu se stává tato záloha nevratnou.
Pro skupinu 25 a více osob je nutné zvolit 50 % zálohu při platbě na fakturu.
Zrušení do 7dní před začátkem akce je zdarma. Při zrušení akce méně než 7 před akcí se stává 50 % záloha při platbě na
fakturu nevratnou.

