VÁNOČNÍ SVÁTKY 2018

KOUZLO
VÁNOC A NOVÉHO ROKU
V HOTELU CORINTHIA PRAHA
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VÁNOCE V CORINTHII

Milujeme vánoční atmosféru.
Každý náš krok směřuje k tomu, aby se vánoční svátky
v hotelu Corinthia Praha staly
nezapomenutelným zážitkem.

SVÁTKY V LOUNGE 62

Zajišťujeme pro Vás kompletní servis v příjemném
a klidném prostředí.

SILVESTR

Oslavte svátky v hotelu Corinthia Praha
a vychutnejte si Vánoce plnými doušky.

SPA

FIREMNÍ VEČÍREK

Náš tým Vám pomůže s organizaci akce
přesně podle Vašich požadavků a představ.
Postaráme se o to, aby se z Vaší firemní párty
stala nezapomenutelná oslava.

SNACK BUFET
Výběr chlebíčků
Obložené salámové mísy
Obložené sýrové mísy
Roastbeef s omáčkou ravigote
Losos Bellevue s domácí majonézou
Mini dezerty
545 Kč za osobu
Včetně welcome drinku
Minimum 25 hostů

FIREMNÍ VEČÍREK
Oslavte zakončení roku se svými kolegy nebo
obchodními partnery a uspořádejte večírek
v prostředí luxusního hotelu Corinthia.
Pro více informací kontaktujte náš tým
na tel. +420 736 525 676 nebo katerina.oman@corinthia.com

VÁNOČNÍ VEČÍREK

Vybrat si můžete z uvedeného menu, nebo se obraťte na náš tým,
který Vám pomůže vybrat občerstvení podle Vašich představ.

MENU
Uzená kachní prsa na salátu s ředkvičkou a okurkou,
malinový vinegar
Gulášová polévka
Grilovaný losos se šafránovým rizotem a cuketovým soté
nebo
Hovězí filet s houbovou omáčkou,
gratin dauphinois a zelenými fazolkami
Tradiční francouzská vánoční roláda
695 Kč za osobu
Cena zahrnuje welcome drink
Minimum 25 hostů

Pro více informací kontaktujte náš tým
na tel. +420 736 525 676 nebo katerina.oman@corinthia.com

RESTAURACE LET’S EAT

ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE
PONDĚLÍ 24. PROSINCE
Restaurace Let’s Eat
18:00 – 23:00
PŘEDKRMY A SALÁTY
Caesar salát s krevetou
Tradiční Waldorf salát s medovo-jogurtovým dresinkem
Tradiční bramborový salát se zeleninou
Frisée s uzeným kachním prsem a piniovými oříšky
Salátový bar - rajčata, okurka, směs salátových listů,
strouhaná mrkev, slanina, krutony a 3 druhy dresinků
Losos Bellevue s domácí majonézou
INDIVIDUÁLNÍ PORCE
Terina s kachním foie gras s želé z calvadosu
Hovězí carpaccio s parmezánem a bazalkovým pěstem
Vitello tonnato (studené plátky telecího masa v tuňákové majonéze)
Grilovaná zelenina
POLÉVKY
Dýňová polévka s javorovým sirupem
Tradiční rybí polévka s jikrami a mlíčím

VÁNOCE V CORINTHII
Oslavte s námi vánoční svátky a dopřejte si menu
připravené dle nejvyšších standardů.

HLAVNÍ JÍDLO
Guláš z divočáka s karamelizovanou cibulkou
a bramborovými knedlíky
Filet z lososa v krémové estragonové omáčce s rýží basmati
Smažený filet z tresky s hrachovou kaší a tatarskou omáčkou
Zeleninové lasagne z cuket a lilku
s tomatovou omáčkou s čerstvou bazalkou
FROM THE CARVING STATION
Pečený celý kohout s houbovou nádivkou se šalvějí,
omáčkou z výpeku a sladkými bramborami
Pečené hovězí s omáčkou béarnaise a šťouchanými bramborami
DEZERTY
Dýňový koláč
Výběr tradičních francouzských rolád
Makový štrúdl s třešněmi
Kaštanový mousse
Mini dezerty
Zmrzlinový bar
1 735 Kč za osobu
Děti 6 – 12 let: 867 Kč
Děti mladší 6 let: zdarma
Cena zahrnuje sklenku svařeného vína,
výběr nealkoholických nápojů,
místního piva a vybraných vín.

Pro více informací a rezervaci kontaktujte náš tým
na tel. +420 261 191 242 nebo festiveseason.prague@corinthia.com

RESTAURACE THE GRILL

SVÁTEČNÍ MENU
PÁTEK 21. PROSINCE – STŘEDA 26. PROSINCE
Restaurace The Grill
18:00 – 23:00
„Vánoce nejsou všední událostí, nýbrž část domova,
který člověk nosí v srdci.“ – Freya Stark.
MENU
Terina s kachním foie gras s želé z calvadosu
Filet z divočáka s hříbkovou omáčkou servírovaný
s gratinováními bramborami a glazovanou karotkou
Kaštanový cheesecake
780 CZK za osobu
Děti 6 – 12 let: 390 CZK
Děti mladší 6 let: zdarma
Včetně vinného párování: 350 CZK
(2 sklenky vína dle Vašeho výběru, káva nebo čaj)
Sváteční menu je servírováno
od 21. prosince do 26. prosince, kromě 24. prosince.

Pro více informací a rezervaci kontaktujte náš tým
na tel. +420 261 191 242 nebo festiveseason.prague@corinthia.com

VÁNOČNÍ MENU „TAKEAWAY“
Objednejte si u nás sváteční menu a dopřejte si znamenité jídlo
od známého šéfkuchaře Jeana-Paula Manzaca
i v pohodlí Vašeho domova.

Tradiční rybí polévka

Pečená husa s červeným zelím, s karlovarskými
a bramborovými knedlíky, s omáčkou

Jablečný štrúdl
s vanilkovou omáčkou
4 350 CZK
pro 4 hosty
Menu je dostupné k objednání od 1. 12. do 24. 12. 2018
K vyzvednutí od 23. 12. do 26. 12. 2018
Slavnostní menu se musí objednat nejméně 48 hodin před vyzvednutím.
Platba předem.
Objednávat můžete na adrese
cuisine.prague@corinthia.com

LOUNGE 62

SVÁTKY V LOUNGE 62
Užijte si drink v příjemné atmosféře vánočních melodií a koled.

FRANK BONNICI PIANO KONCERTY
4. 12. / 5. 12. / 6. 12. 2018
11. 12. / 12. 12. / 13. 12. 2018
18. 12. /19. 12. / 20. 12. 2018
22. 12. 2018
23. 12. 2018

VÁNOČNÍ OBČERSTVENÍ
Vánoční puding
Vánočka
Vánoční cukroví
Perníky
Teplé nápoje

Všechny položky jsou k dispozici samostatně k prodeji.

Bellevue Hall (24. patro)

VÝHLED NA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Bellevue Hall
23:30 – 00:30

Vychutnejte si magický okamžik o půlnoci,
vysoko nad pražskými kopci,
s neuvěřitelným výhledem na ohňostroje města.

PŮLNOČNÍ PŘÍPITEK
Výběr šumivých vín a šampaňského.
Ohromující výhled na pražský ohňostroj z 24. patra.

SILVESTR
Oslavte začátek nového roku v unikátním
prostředí výškové budovy Corinthia Hotelu
Praha a pokochejte se jedinečným výhledem
na pražský ohňostroj.

THE GRILL

RICKSHAW

THE GRILL – SILVESTROVSKÉ MENU

RICKSHAW – NEW YEAR’S EVE

PONDĚLÍ 31. PROSINCE
Restaurace The Grill
18:00 – 23:00

PONDĚLÍ 31. PROSINCE
Restaurace Rickshaw
otevřeno od 18:30
servírováno od 19:00

NOVOROČNÍ BURGER
Humrový burger s avokádem
Grilovaný humří ocásek na briošce s guacamole podávaný na ledovém salátu
s koktejlovou omáčkou a domácími hranolky
795 Kč

SEDMICHODOVÉ MENU
Šampaňské na uvítanou
Amuse bouche
kimchi s tofu, kaviár tobiko

ČTYŘCHODOVÉ MENU
Kachní talíř
Uzená kachní prsa s brusinkovým džemem
Terina s kachním foie gras s želé z calvadosu
Kachní tatarák s olejem z lískových oříšků a karamelizovanou šalotkou

Královský krab v rolce z ředkve daikon,
tuňákové tataki a Matsuhisa dresink

Humr Thermidor
Polovina humra plněná humřím ocáskem a klepítkem,
cuketovým soté s houbami a šalotkou v bešamelu s telecím demi glace
a francouzským likérem Pernod, sypané parmezánem

Mušle sv. Jakuba a chobotnice
Massaman curry espuma, houby enoki a batátová tempura

Jelení filet
Pečený filet z jelena s omáčkou z černého lanýže servírovaný
na gratin dauphinois s glazovanou karotkou a chipsy z fialových brambor

Jehněčí kolínko
Miso vývar s pomerančem a badyánem

Pečená Aljaška
3 druhy zmrzliny překryté sněhem z bílků, flambované u stolu s likérem Grand-Marnier

Čokoládový Marquise
s karamelizovanými makadamovými ořechy
mandarinkovou zmrzlinou a kumquatem

Petit four

4 400 Kč

2 600 Kč

Včetně vinného párování s vybranými pokrmy

Oliheň s vepřovým masem a krevetou
s tomatovo-koriandrovou omáčkou

Mangový sorbet se sečuánským pepřem

À la carte menu je také k dispozici

Pro více informací a rezervaci kontaktujte náš tým
na tel. +420 261 191 242 nebo festiveseason.prague@corinthia.com

Pro více informací a rezervaci kontaktujte náš tým
na tel. +420 261 191 242 nebo festiveseason.prague@corinthia.com

APOLLO DAY SPA

VÁNOČNÍ INSPIRACE
Z APOLLO DAY SPA
PERFEKTNÍ DÁREČEK PRO VAŠE MILOVANÉ
Dopřejte si čas na odpočinek a vstupte do klidné oázy
Apollo Day Spa.

Ponořte se do bazénu ve 26. patře s úchvatným výhledem
na Prahu, využijte moderně vybavené fitness centrum s posilovnou,
saunu, páru, solárium, kosmetický salon nebo široký výběr
masáží, které poskytují naši kvalifikovaní specialisté.
Apollo Day Spa je otevřeno během vánočních svátků
každý den od 6:30 do 22:00.
(24. a 25. prosince je otevřeno od 8:00 do 20:00)

ŽIVOT JE KRÁSNÝ A STEJNĚ TAK VY.

Pro více informací kontaktujte náš tým
na tel. +420 261 191 236 nebo apollo.prague@corinthia.com
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