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výběr toho nejlepšího  
pro vás sestavili  

a denně připravují  
naši šéfkuchaři: 

 

Martin Zavřel 

&
 Václav Nesnídal

Naši šéfkuchaři     káVoVé přestáVky     bufety     seRVÍRoVaNé MeNu     eXtRa NabÍDka     koNtakty



kávová přestávka  
basic

Káva Arrabica (pouze ty nejlepší, zralé, červené plody 
kávovníku z vysokohorských oblastí)

Čaj, voda s citrusy (neomezená konzumace)

CenA: 159 KČ

kávová přestávka  
slaNá

Káva Arrabica (pouze ty nejlepší, zralé, červené plody 
kávovníku z vysokohorských oblastí)

Čaj, voda s citrusy (neomezená konzumace)
výběr z džusů (jablko, pomeranč, multivitamin)

2 ks obložené či plněné pečivo

Čerstvé sezónní krájené ovoce
Dva druhy oříšků v čokoládě

CenA: 219 KČ

kávová přestávka  
slaDká

Káva Arrabica (pouze ty nejlepší, zralé, červené plody 
kávovníku z vysokohorských oblastí)

Čaj, voda s citrusy (neomezená konzumace)
výběr z džusů (jablko, pomeranč, multivitamin)

2 ks sladké pečivo
Čerstvé sezónní krájené ovoce

Dva druhy oříšků v čokoládě

CenA: 219 KČ

kávová přestávka  
koMbiNoVaNá

Káva Arrabica (pouze ty nejlepší, zralé, červené plody 
kávovníku z vysokohorských oblastí)

Čaj, voda s citrusy (neomezená konzumace)
výběr z džusů (jablko, pomeranč, multivitamin)

1 ks sladké pečivo
1 ks obložené či plněné pečivo
Čerstvé sezónní krájené ovoce

Dva druhy oříšků v čokoládě

CenA: 219 KČ

kávové přestávky ›
uvedené ceny jsou v CZK na osobu. Ceny zahrnují platné DpH. 

Informace o obsažených alergenech poskytne personál hotelu na vyžádání zákazníka.
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kávová přestávka  
fit

Káva Arrabica (pouze ty nejlepší, zralé, červené plody 
kávovníku z vysokohorských oblastí)

Čaj, voda s citrusy (neomezená konzumace)
1 × čerstvá zeleninová šťáva

1 × čerstvá ovocná šťáva
Zeleninové chipsy

nízkotučný jogurt s chia semínky
Ovocný flapjack

Bezlepkový sendvič se zeleninou  
a avokádovým quacamole

Čerstvé sezónní krájené ovoce

CenA: 249 KČ

kávová přestávka  
pReMiuM

Káva Arrabica (pouze ty nejlepší, zralé, červené plody 
kávovníku z vysokohorských oblastí)

Čaj, voda s citrusy (neomezená konzumace)
0,33 l výběr perlivé či neperlivé vody

výběr z džusů (jablko, pomeranč, multivitamin)
2 ks obložené či plněné pečivo

2 ks sladké pečivo
Čerstvé sezónní krájené ovoce

Dva druhy oříšků v čokoládě

CenA: 279 KČ

business breakfast
Káva Arrabica (pouze ty nejlepší, zralé, červené plody 

kávovníku z vysokohorských oblastí)
Čaj, voda s citrusy (neomezená konzumace)

Mini párečky, míchaná vejce
selekce uzenin a sýrů  

Jogurty, cereálie

Dva druhy sladkého snídaňového pečiva
variace tmavého a světlého pečiva, máslo

výběr čerstvého krájeného ovoce a zeleniny
Máslo, med, džem 

CenA: 290 KČ

‹ kávové přestávky
uvedené ceny jsou v CZK na osobu. Ceny zahrnují platné DpH. 

Informace o obsažených alergenech poskytne personál hotelu na vyžádání zákazníka.
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favourite bufet (od 12 osob)

výběr čerstvě krájené zeleniny
výběr z dresinků, panenský olivový olej, vinný ocet

Dva druhy trhaných salátů

Kuřecí vývar se zeleninou a nudličkami

Kuřecí medailonky s jemným smetanovým 
žampionovým ragú 

pečená vepřová krkovička s kmínem,  
česnekem a zlatavou cibulkou

Grilovaný norský  losos s bylinkami  
a přepušťeným máslem

Dušená rýže
Šťouchané brambory s jarní cibulkou

Čerstvé krájené ovoce 
výběr z mini desertů

variace tmavého a světlého pečiva, máslo

CenA: 360 KČ

occidental bufet (od 12 osob)

výběr čerstvě krájené zeleniny
výběr z dresinků, panenský olivový olej, vinný ocet

Dva druhy trhaných salátů

nabídka ze dvou druhů předkrmů
polévka dle denní nabídky

výběr ze dvou druhů masových pokrmů
Jeden druh rybího nebo bezmasého pokrmu

výběr ze tří druhů příloh a teplé zeleniny

variace tmavého a světlého pečiva, máslo

výběr z mini desertů a domácích koláčů
Čerstvé krájené  ovoce

CenA: 390 KČ

bufety ›
uvedené ceny jsou v CZK na osobu. Ceny zahrnují platné DpH. 

Informace o obsažených alergenech poskytne personál hotelu na vyžádání zákazníka.

Naši šéfkuchaři     káVoVé přestáVky     bufety     seRVÍRoVaNé MeNu     eXtRa NabÍDka     koNtakty



Český bufet (od 12 osob)

výběr čerstvě krájené zeleniny
výběr z dresinků, panenský olivový olej, vinný ocet

Zelný salát

pražská zauzená  šunka s jablečným křenem  
a nakládanou zeleninkou

Drůbeží játrová paštika s brusinkovým dipem

Bramborová polévka s  lesními houbami

Dokřupava pečená kachna s vinným červeným zelím  
a rozinkami

Grilovaný candát s pažitkovou omáčkou
Špikovaná vepřová pečínka sous vide s tymiánem  

a česnekem

Bramborová kaše s pórkem a slaninou
Máslová zelenina

tradiční české knedlíky

Mini koblížky s nugátovou náplní a horkými višněmi
Jablečný závin s křupavými oříšky a vanilkovou omáčkou

variace tmavého a světlého pečiva, máslo

CenA: 450 KČ

‹ bufety ›
uvedené ceny jsou v CZK na osobu. Ceny zahrnují platné DpH. 

Informace o obsažených alergenech poskytne personál hotelu na vyžádání zákazníka.
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Mezinárodní bufet (od 12 osob)

výběr čerstvě krájené zeleniny
výběr z dresinků, panenský olivový olej, vinný ocet

Dva druhy trhaných salátů

Marinovaný losos s hořčicovou omáčkou a koprem
Cherry rajčátka s mozzarellou a bazalkovým pestem

salát z artyčoků s limetkovou šťávou a sýrem feta

Francouzská cibulová polévka se sýrovými krutony
vepřová panenka pečená  na tymiánu a česneku

telecí vídeňské mini řízečky
treska černá s tomatovou salsou a olivami

pesto penne Rigate s parmezánem
Grilovaná zelenina s dýňovým olejem

Bylinková rýže
pečené grenaille na rozmarýnu

Ovocné košíčky s vanilkovým krémem
Čokoládové brownies s marinovanými višněmi

Cheesecake s jahodovou omáčkou

variace tmavého a světlého pečiva, máslo

CenA: 490 KČ

španělský bufet (od 12 osob)

výběr čerstvě krájené zeleniny
výběr z dresinků, panenský olivový olej, vinný ocet

Chobotnicový salát
salát z bílých fazolí, pečené papriky a rukoly

Šunka serrano
Zeleninové empanadas

Jemná cizrnová polévka s rajčaty a uzenou paprikou
pečené selátko s omáčkou mojo rojo

Dušené králičí stehno s chorizem, česnekem a petrželí
pečený tuňák s rajčaty, olivami a šafránem

patatas bravas
Zeleninová rýže

Restované fazolky s česnekem a iberijským špekem

Čokoládová fontána s ovocem a churros
Crema catalana

Mléčná rýže se skořicí
variace tmavého a světlého pečiva, máslo

CenA: 790 KČ

‹ bufety
uvedené ceny jsou v CZK na osobu. Ceny zahrnují platné DpH. 

Informace o obsažených alergenech poskytne personál hotelu na vyžádání zákazníka.
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Menu dle vlastního výběru (do 12 osob)

Hovězí vývar s masem a nudličkami
Kuřecí vývar se zeleninou a kuskusem

Špenátový krém s krutonky a parmezánem

Caprese koktejl
Caesar salát little gem

středomořský salát

uzený losos s pažitkovým creme fraiche
Šunka serrano s melounovým tartarem

pražská šunka s celerem, jablky a ořechy

Dokřupava pečené kachní stehno,  
kysané bílé zelí, bramboráčky

Grilovaný vepřový steak,opečené brambůrky, 
pepřová omáčka

Kuřecí  supreme, tagliatelle s cherry rajčátky a olivami, 
máslový demi glace

pečený losos s teplým salátkem z grilované zeleniny
tagliatelle se smetanovým  houbovým ragů  

a rukolovým pestem

Cheesecake s jahodovou omáčkou
Čokoládový sacher dort se šlehačkou

Jablečný závin s křupavými oříšky a vanilkovou omáčkou

CenA:  
odstupňované 2 / 3 / 4 chody 

290 / 360 /  390 KČ

uvedené ceny jsou v CZK na osobu. Ceny zahrnují platné DpH. 
Informace o obsažených alergenech poskytne personál hotelu na vyžádání zákazníka.
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finger bufet
vaječná pěna s mladou cibulkou a ančovičkou

tramenzino se šunkou a sýrem
Gazpacho

Coleslaw s marinovanou vepřovou panenkou
Mandlová paštika s brusinkami

Kozí sýr s fíkovým džemem
Krevetový koktejl s chilli, limetkou a zázvorem

Bulgur salát s kari majonézou
profiterolka plněná pěnou z uzeného lososa
Humus se smaženou cizrnou a pita chlebem

Kuličky z mletého krůtího masa s tomatovou omáčkou
Hovězí mini hamburger
Zeleninová empanadas

smažené kalamáry s kaparovou majonézou
Kuřecí špízek  s BBQ omáčkou

Jarní závitky se sladko-kyselou omáčkou
vepřové mini řízečky v sezamové strouhance

Špenátový závin s krevetkami
Kuřecí paličky s chimichurri omáčkou

Fritované grundle s aioli omáčkou

výbě z 5ti studených a 5ti teplých

CenA: 460 KČ / OsOBA

Čokoládová fontána (od 20 osob)

výběr čerstvého ovoce, čokoláda

CenA: 75 KČ / OsOBA

Výběr tuzemských sýrů
CenA: 75 KČ/ 50 g

Výběr mezinárodních sýrů
CenA: 125 KČ/ 50 g

nápojový balíček ›
uvedené ceny jsou v CZK na osobu. Ceny zahrnují platné DpH. 

Informace o obsažených alergenech poskytne personál hotelu na vyžádání zákazníka.
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sparkling Welcome party
slané mandle, krekry, olivy, oříšky v čokoládě

0,15 l šumivé víno

CenA: 190 KČ / OsOBA

Welcome cocktail
slané krekry

Španělská tortilla s olivou
Mini croissant plněný šunkou serrano, sušenými rajčaty 

a rukolovým pestem
Čokoládová pěna s jahodami

1× nealko 0,33 l nebo alkoholický nápoj  
(víno 0,15 l / pivo 0,5 l)

CenA: 
290 KČ / OsOBA

Nápojový balíček 
alkoholickÝ

víno bílé a červené
pivo

výběr nealkoholických nápojů
Káva
Čaj

CenA: 
1 HODInA 250 KČ / OsOBA
2 HODInY 390 KČ / OsOBA
3 HODInY 490 KČ / OsOBA

Nápojový balíček 
NealkoholickÝ

výběr nealkoholických nápojů
Káva
Čaj

CenA: 
1 HODInA 160 KČ / OsOBA

‹ nabídka na míru ›
uvedené ceny jsou v CZK na osobu. Ceny zahrnují platné DpH. 

Informace o obsažených alergenech poskytne personál hotelu na vyžádání zákazníka.
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‹ nápojový balíček

Rádi Vám na požádání připravíme:

menu dle Vašeho přáníspeciality španělské kuchyně
obchodní snídani či brunch sezónní menu

cateRiNg

menu pro slavnostní příležitosti

uvedené ceny jsou v CZK na osobu. Ceny zahrnují platné DpH. 
Informace o obsažených alergenech poskytne personál hotelu na vyžádání zákazníka.
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occiDeNtal pRaha 
na strži 32/1660
140 00 praha 4

t: +420 296 772 843 
e-mail: praha.event@barcelo.com

www.barcelopraha.com 

occiDeNtal pRaha fiVe 
Radlická 46 

150 00 praha 5
t: +420 296 772 843 

e-mail: praha.event@barcelo.com

www.barceloprahafive.com

s potěšením vyhovíme vašim speciálním přáním a požadavkům.  
váš tým Barceló Hotel Group Czech Republic.
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the finest foods specially  
selected and prepared  

daily by our chefs:
 

Martin Zavřel 

&
 Václav Nesnídal

ouR chefs     coffee bReaks     buffets     youR choice of MeNu     eXtRas     coNtacts



coffee breaks 
basic

Coffee Arabica (only the best ripe, red coffee berries 
from nighland areas)  

tea, water with lemon (unlimited consumption)

pRICe: euR 6

coffee breaks  
salty

Coffee Arabica (only the best ripe, red coffee berries 
from nighland areas)  

tea, water with lemon (unlimited consumption)
selection of juices (apple, orange, multivitamin)

Choice of 2 salty items

Fresh seasonal sliced fruit
two varieties of chocolate covered nuts

pRICe: euR 9

coffee breaks  
sWeet

Coffee Arabica (only the best ripe, red coffee berries 
from nighland areas)  

tea, water with lemon (unlimited consumption)
selection of juices (apple, orange, multivitamin)

Choice of 2 sweet items
Fresh seasonal sliced fruit

two varieties of chocolate covered nuts

pRICe: euR 9

coffee breaks 
MiX

Coffee Arabica (only the best ripe, red coffee berries 
from nighland areas)  

tea, water with lemon (unlimited consumption)
selection of juices (apple, orange, multivitamin)

Choice of 1 sweet item
Choice of 1 salty item

Fresh seasonal sliced fruit
two varieties of chocolate covered nuts

pRICe: euR 9

coffee breaks ›
Quoted prices are in euR per person. prices include valid vAt rate.  

Information about contained allergens will be provided upon request.
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coffee breaks  
healthy

Coffee Arabica (only the best ripe, red coffee berries 
from nighland areas)  

tea, water with lemon (unlimited consumption)
1× fresh vegetable juice

1× fresh fruit juice
vegetable chips

Low-fat yogurt with chia seeds
Fruit Flapjack

Gluten-free sandwich with vegetables  
and avocado guacamole

Fresh seasonal sliced fruit

pRICe: euR 10

coffee breaks 
pReMiuM

Coffee Arabica (only the best ripe, red coffee berries 
from nighland areas)  

tea, water with lemon (unlimited consumption)
selection of juices (apple, orange, multivitamin)

Choice of 2 sweet items
Choice of 2 salty items

Fresh seasonal sliced fruit
two varieties of chocolate covered nuts

pRICe: euR 11

business breakfast
Coffee Arabica (only the best ripe, red coffee berries 

from nighland areas)  
tea, water with lemon (unlimited consumption) 

Mini sausages, scrambled eggs

selection of meats and cheeses

Yogurts, Cereals 
two kinds of sweet breakfast pastries 

selection of white & whole-wheat bread, butter 
selection of fresh sliced fruits and vegetables 

Butter, honey, jam

pRICe: euR 12

‹ coffee breaks
Quoted prices are in euR per person. prices include valid vAt rate.  

Information about contained allergens will be provided upon request.
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favourite buffet (from 12 pax)

selection of fresh cut vegetables 
A selection of dressings, extra virgin olive oil,  

wine vinegar 
two kinds of lettuce 

Chicken broth with vegetables and noodles 
Chicken medallions with a delicate creamy  

mushroom ragout 
Roasted pork steak with cumin, garlic and golden onion 

Grilled norwegian salmon with herbs  
and melted butter  

steamed rice 

Mashed potatoes with spring onions 
Fresh sliced fruit 

A selection of mini desserts   
selection of white & whole-wheat bread, butter

pRICe: euR 14

occidental buffet (from 12 pax)

selection of fresh cut vegetables 
A selection of dressings, extra virgin olive oil, wine 

vinegar 
two kinds of lettuce 

selection of two starters 
soup of the day 

two choices of meat dishes 
One choice of fish or vegetarian dish 

selection of three side dishes & hot vegetables 
selection of white & whole-wheat bread, butter 
selection of mini desserts & homemade cookies 

Fresh seasonal sliced fruit

pRICe: euR 15

buffets ›
Quoted prices are in euR per person. prices include valid vAt rate.  

Information about contained allergens will be provided upon request.
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czech buffet (from 12 pax)

selection of fresh cut vegetables 
A selection of dressings, extra virgin olive oil,  

wine vinegar 
Cabbage salad

prague smoked ham with apple horseradish  
and pickled vegetables 

Chicken liver pate with cranberry dip

potato soup with mushrooms

Crispy roasted duck with wine red cabbage and raisins 
Grilled zander with chive sauce 

stuffed pork roast sous vide with thyme and garlic

Mashed potatoes with leek and bacon 
Buttered vegetables 

traditional Czech dumplings

Mini donuts with nougat filling and hot cherries 
Apple pie with crunchy nuts and vanilla sauce

selection of white & whole-wheat bread, butter

pRICe: euR 17

‹ buffets ›
Quoted prices are in euR per person. prices include valid vAt rate.  

Information about contained allergens will be provided upon request.
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international buffet (from 12 pax)

selection of fresh cut vegetables
A selection of dressings, extra virgin olive oil,  

wine vinegar
two kinds of lettuce

Marinated salmon with mustard sauce and dill
Cherry tomatoes with mozzarella and basil pesto

Artichoke salad with fresh lime sauce and feta cheese
French onion soup with cheese croutons

Roasted thyme and garlic pork tenderloin
Mini veal schnitzels

Black codfish with tomato sauce and olives
pesto penne rigate with parmesan cheese
Grilled vegetable with pumpkin seed oil

Herbal rice
Grenaile potatoes baked on rosemary

selection of white & whole-wheat bread, butter

Fruit cups with vanilla cream
Chocolate brownies with marinated sour cherries

Cheesecake with strawberry sauce

pRICe: euR 19

spanish buffet (from 12 pax)

selection of fresh cut vegetables
A selection of dressings, extra virgin olive oil,  

wine vinegar
two kinds of lettuce

Octopus salad
White bean salad with roasted red peppers  

and arugula   
serrano ham

vegetable empanadas

Chickpea soup with tomatoes and smoked paprika
Roasted suckling pig with mojo rojo sauce

Braised rabbit leg with chorizo, garlic and parsley
Grilled tuna with tomatoes, olives and saffron

patatas bravas
vegetable rice

Grilled green beans with garlic and jamon iberico

Chocolate fountain with fruits and churros
Crema Catalana

Rice pudding with cinnamon
selection of white & whole-wheat bread, butter

pRICe: euR 29

‹ buffets
Quoted prices are in euR per person. prices include valid vAt rate.  

Information about contained allergens will be provided upon request.
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Menu of your choice (up to 12 pax)

Beef broth with meat and noodles
Chicken broth with vegetables and couscous

Cream of spinach soup with croutons and parmesan

Caprese cocktail
Caesar salad little gem

Mediterranean salad

smoked salmon with chive creme fraiche
serrano ham with melon tartar

prague ham with celery, apples and nuts

Crispy roasted duck breast, pickled cabbage,  
potato pancakes

Grilled pork steak, roasted potatoes, pepper sauce
Chicken supreme, tagliatelle with cherry tomatoes  

and olives, butter demi glace
Roasted salmon with warm salad of grilled vegetables

tagliatelle with creamy mushroom ragout  
and rocket pesto

Cheesecake with strawberry sauce
Chocolate sacher cake with whipped cream

Apple pie with crunchy nuts and vanilla sauce

2 / 3 / 4 COuRses 
pRICe: euR 11 / 14 / 15

We will be glad to adapt the menu according to your wishes.

Quoted prices are in euR per person. prices include valid vAt rate.  
Information about contained allergens will be provided upon request.

ouR chefs     coffee bReaks     buffets     youR choice of MeNu     eXtRas     coNtacts



finger buffet
egg foam with spring onions and anchovies

tramezzino with ham and cheese
Gazpacho

Coleslaw with marinated pork tenderloin
Almond pâté with cranberries

Goat cheese with fig jam
shrimp cocktail with chilli, lime and ginger

Bulgur salad with curry mayonnaise
profiteroles stuffed with mousse of smoked salmon

Fried chickpea hummus and pita bread

Minced turkey meat with tomato sauce
Mini beef burger

vegetable empanadas
Fried calamari with caper mayonnaise

Chicken skewer with BBQ sauce
spring rolls with sweet and sour sauce

pork mini steaks in sesame seeds
spinach pie with prawns

Chicken drumsticks with chimichurri sauce
Fried anchovy with aioli sauce

the selection of 5 cold and 5 hot

pRICe: euR 17

chocolate fountain (from 20 pax)

Fresh fruits, chocolate

pRICe: euR 6 / peRsOn

selection of local cheeses
pRICe: euR 5 / 50 g

selection of international cheeses
pRICe: euR 8 / 50 g

beverage packages ›
Quoted prices are in euR per person. prices include valid vAt rate.  

Information about contained allergens will be provided upon request.
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sparkling Welcome party
salted almonds, crackers, olives, nuts in chocolate

0.15 l liters sparkling wine

pRICe: euR 7 / peRsOn

Welcome cocktail
saltine crackers

spanish tortilla with olives
Mini croissant stuffed with serrano ham,  

dried tomatoes and rocket pesto
Chocolate mousse with strawberries
1 × 0.33 l soft or alcoholic beverage  

(wine 0.15 l /  0.5 l beer)

pRICe: euR 11 / peRsOn

alcoholic beverage package
White and red wine

Beer
selection of soft drinks

Coffee
tea

pRICe: 
1 HOuR euR 10 / peRsOn

2 HOuRs euR 15 / peRsOn
3 HOuRs euR 19 / peRsOn

Nonalcoholic beverage package
selection of soft drinks

Coffee
tea

pRICe: euR 6 / peRsOn

‹ tailor-made offer ›
Quoted prices are in euR per person. prices include valid vAt rate.  

Information about contained allergens will be provided upon request.

ouR chefs     coffee bReaks     buffets     youR choice of MeNu     eXtRas     coNtacts



‹ beverage packages

tailor-made offer:

menu of your choiceour signature Spanish dishes
business breakfast or brunch seasonal menu

cateRiNg

menu for special occasions

Quoted prices are in euR per person. prices include valid vAt rate.  
Information about contained allergens will be provided upon request.
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occiDeNtal pRaha 
na strži 32/1660
140 00 prague 4

t: +420 296 772 843 
e-mail: praha.event@barcelo.com

www.barcelopraha.com 

occiDeNtal pRaha fiVe 
Radlická 46 

150 00 prague 5
t: +420 296 772 843 

e-mail: praha.event@barcelo.com

www.barceloprahafive.com

We are pleased to meet your special wishes and requirements.  
Your Barceló Hotel Group Czech Republic. 

ouR chefs     coffee bReaks     buffets     youR choice of MeNu     eXtRas     coNtacts
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