BANKETOVÁ A KONFERENČNÍ NABÍDKA 2020
Boutique Hotel Villa Beatika & Villa Café

Prvorepubliková Villa Beatika z roku 1932 byla v roce 2013 citlivě přestavěna a kompletně zrenovována.
Nachází se na vyvýšenině nad starým městem v klidné obytné čtvrti, na okraji parku, jen 8 minut chůze od
náměstí Svornosti. Celý areál skýtá fantastický výhled na staré město, zámek a překrásné okolí. Zahrada s
terasou a pergolou láká k posezení a odpočinku.
Čeká na Vás 10 prostorných, klimatizovaných, individuálně zařízených pokojů ve stylu předních hudebních
hvězd, vybavených koupelnou se sprchou nebo vanou a WC, minibarem, televizorem se satelitním
vysíláním, trezorem a kávovarem Nespresso.
HOTEL

HOTELOVÉ POKOJE

KONFERENČNÍ PROSTORY

VILLA CAFÉ

MENU

NÁPOJOVÝ LÍSTEK

PARKING
Zaparkujte pohodlně přímo u hotelu, který disponuje uzavřeným parkovištěm s kapacitou až 7 aut. Přijet
k nám můžete také autobusem nebo vlakem. Rádi pro Vás zajistíme transfer přímo před náš hotel.

KONFERENČNÍ SLUŽBY
Uspořádejte si strategický meeting, výjezdní zasedání, workshop nebo teambuilding v klidné části
Krumlova jen 5 min od historického centra. U nás bude o Vás a Vaše hosty pečlivě postaráno v zázemí 4*
hotelu. Naleznete zde kavárnu s variabilním moderním prostorem, vynikající svým neotřelým designem a
tichým okolím prvorepublikové vily. Jedinečná lokalita se zahradou zaručuje v kombinaci s rozmanitostí
poskytovaných služeb a našeho osobního přístupu nezapomenutelnost Vaší akce.
Připravíme pro Vás veškeré technické vybavení. Od připojení k internetu, flipchartu, dataprojektoru po
kávovou přestávku a vynikající oběd nebo večeři. Catering zajišťujeme ve spolupráci se šéfkuchařem Le
Jardin, nejlépe hodnocené restaurace v okolí. Zajistíme vše včetně volnočasových a teambuildingových
aktivit podle vašich přání a preferencí.

KAPACITA KONFERENČNÍHO PROSTORU

Divadlo
24

Škola
12

Blok
24

Koktejl
24

CENÍK PRONÁJMU KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI
Půldenní pronájem
(max. 4 hodiny pronájmu)
2.500 CZK

Celodenní pronájem
(nad 4 hodiny pronájmu)
5.500 CZK

Banket
24

EXKLUZIVNÍ PRONÁJEM VILLY
Je Vás více a chcete bydlet všichni společně a komfortně? Přejete si užít jedinečnou atmosféru
prvorepublikové vily se vším, co nabízí, zcela v soukromí? Právě pro Vás je tu jedinečná nabídka
exkluzivního pronájmu celého hotelu.

POPIS PRONÁJMU:
1. den:





Možnost příjezdu v kteroukoliv dobu
Prostory kavárny Villa Café k dispozici od 11 hodin
Všechny pokoje k dispozici od 15 hodin
Zahrada s výhledem na historické centrum k dispozici po celou dobu pronájmu





Prostory kavárny k dispozici do 14 hodin
Parkování do 14 hodin
Pokoje k dispozici do 12 hodin

2. den:

CENA PRONÁJMU:
62.500 Kč
CENA ZAHRNUJE:








Pronájem celého hotelového komplexu (ubytovací část, prostory kavárny, zahrada, parkoviště)
Bohatá snídaně podávaná formou bufetu
Welcome drink + food při příjezdu
Parkovné (7 míst na uzavřeném venkovním parkovišti)
Luxusní londýnská kosmetika Molton Brown pro pořadatele akce
Městské poplatky
DPH
CENA NEZAHRNUJE:




Konzumaci a stravování
Doprovodný program

DOPROVODNÉ A TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY
Zorganizujeme vše podle Vašich přání a parametrů. Podle komplexnosti zadání buď zvládneme celý
harmonogram s programem zorganizovat sami, nebo se obrátíme na nejlepší agentury v okolí a zajistíme
Vám tak incentivní akci podle Vašich představ.

AKTIVITY V AREÁLU HOTELU







Zahradní grilování
Živá hudba, DJ
Fotokoutek
Letní kino
Vaření s šéfkuchařem
Zahradní piknik
AKTIVITY MIMO AREÁL HOTELU












Degustační menu a zážitková gastronomie v restauraci Le Jardin
Lukostřelba, čtyřkolka, paintball, tenis, bowling, golf
Půjčovna kol, rafting, voroplavba, jízda na koni
Cyklo MTB výlety
Jízdy na koloběžkách
Úniková hra
Lety letadlem či horkovzdušným balónem
Prohlídky zámku, historického centra, Fotoateliéru Seidel, grafitového dolu apod.
Výlety na horu Kleť či přehradu Lipno
Lanový park a stezka korunami stromů na Lipně

BANKETNÍ GASTRONOMIE
KÁVOVÁ PŘESTÁVKA
Je určena pro minimální počet 10 osob.
Káva a výběr čajů
Čerstvé ovoce
Voda ochucená citrusy

1.
190 Kč / osoba
Domácí drobenkový koláč, mini croissanty, slaný štrúdl (2 ks/osoba)

2.
220 Kč / osoba
Domácí ovocný koláč, Míša řezy (2ks/osoba)
Cibulovo-sýrový quiche, mini sendvič se šunkou a sýrem

3.
240 Kč / osoba
Malinový muffin s čokoládou, hruškový závin s mandlemi (2 ks/osoba)
Quiche s uzeným lososem a špenátem, italský mini sendvič ( mozzarella, pikantní salám a bazalka)

4.
280 Kč / osoba
Panna cotta, domácí koláč s drobenkou (2ks/osoba)
Mini sendvič s kuřecím masem a omáčkou aioli, tortilla s uzeným lososem a avokádem
Mini salát á la Caesar

OBĚDOVÉ MENU
Sestavte si své tříchodové menu
500 Kč / osoba
V ceně menu je 1 nealkoholický nápoj na osobu

Polévky
Krém z pečeného květáku se slaninou a krutony
Bramborová polévka s majoránkovým olejem
Kuřecí nebo hovězí vývar se zeleninou a vaječnou sedlinou

Hlavní jídla
Vepřová panenka se slaninou, šťouchané brambory s pečenou kořenovou zeleninou a koňakovou omáčkou
Konfitované kachní stehno se zelím a karlovarským knedlíkem
Hovězí po burgundsku s žampiony, slaninou, vídeňskou cibulkou a bramborovou kaší

Dezerty
Cheesecake s malinovým coulis
Variace sorbetů s ovocem
Sacher dort se šlehačkou
Jablečný koláč

Vylepšete si své menu o 4. chod
150 Kč / osoba
Trhaný salát s karamelizovanou šalotkou a kozím sýrem
Hovězí jazyk s celerovým salátkem a křenem
Kachní rillettes a zelné chutney

OBĚDOVÉ MENU GOURMET
Tříchodové menu
850 Kč / osoba
V ceně menu je 1 nealkoholický nápoj/osoba

Menu 1
Kachní kroketa s rozinkovým pyré a rozmarýnová brioška
Lososovitý pstruh s celerovým pyré, smaženou cizrnou a omáčkou beurre blanc
Vanilkové crème brûlée

Menu 2
Roastbeef s česnekovou majonézou a bylinkový koblížek
Vepřová panenka sous-vide s česnekovým pyré, pečenými grenaillemi, kimchi
Šlehané mascarpone s marinovanými fíky v pomerančové šťávě

Menu 3
Ceasar salát s krutony a parmazánem
Hovězí žebro s křenovo-bramborovou kaší a špenátový krém
Čokoládový dortík s kokosovou omáčkou

SKUPINOVÁ VEČERNÍ SERVÍROVANÁ MENU

Menu A
485 Kč / osoba
Jihočeská kulajda s koprem
Pečené kachní stehno se zelím, knedlíky
Staročeský koláč trochu jinak

Menu B
485 Kč / osoba
Silný hovězí vývar s játrovými knedlíčky
Svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem a brusinkami
Ovocný sorbet

Menu C
485 Kč / osoba
Zelná polévka s klobáskou
Smažený vepřový řízek s pažitkovým bramborem, okurkový salát
Domácí drobenkový koláč

SKUPINOVÁ BUFETOVÁ MENU
pro minimální počet 20 osob

MENU I.
700 Kč /osoba
Předkrmy
Marinovaný losos s bulgurem, kimchi a jablky
Mozzarella s rajčaty a bazalkovým pestem
Kuřecí roláda plněná masovou faší s bylinkami a slaninou
Dlouho tažený vepřový bůček s dipem guacamole
Variace zahraničních a tuzemských sýrů a uzenin
Saláty
Variace křehkých salátů
Mrkvovo-polníčkový salát s granátovým salátem
Medovo-hořčičný dresink, balsamico dresink
Hlavní jídla
Vepřová žebra s ovocným chutney
Kuřecí mini řízečky
Šťouchané brambory s dýní
Variace pečiva
Dipy
Domácí tatarka
Česnekovo-bylinkový dip
Rajčatový dip
Dezerty
Mísa čerstvého ovoce
Variace minidezertů
Panna cotta

MENU II.
1.000 Kč /osoba

Předkrmy
Bulka s hovězím carpaccio s olivovou tapenádou
Uzený pstruh se salátem z červené čočky a křenem
Parmská šunka s marinovanou hruškou
Kachní rillettes se zelným chutney a maracujou

Saláty
Variace trhaných salátů s česnekovými krutony
Fenyklový salát s citrusy a ořechy
Salát z červené řepy s ovocem a rukolou
Medovo-vinný dresink, koprový dresink

Hlavní jídla
Vepřová panenka á la dijon
Hovězí hrudí s vinou glazurou
Losos s bazalkovo-limetkovým bulgurem
Bramborová kaše
Medová kořenová zelenina
Variace pečiva

Dezerty
Variace čerstvého ovoce
Variace minidezertů
Čokoládový krém s vanilkovou hlínou

MENU III.
1.400 Kč / osoba

Předkrmy
Hovězí roastbeef s křenem a jablečno-celerovým salátkem
Uzená treska s bylinkovým tvarohem a kaviárem z hranáče
Terinka z foie gras s koprovou brioškou a višňovou marmeládou
Hovězí tatarák se zázvorovou marinádou s chlebovým crunchy
Selekce francouzských sýrů

Saláty
Variace křehkých salátů s dresinkem
Ceasar salát s česnekovými krutony
Pečený kozí sýr s variací salátu hruškový dresink a piniemi
Francouzský dresink, hořčičně-medový dresink

Hlavní jídla
Lehce zauzená kachní prsa s omáčkou z pomerančů
Vepřová panenka s pecorinem a krémovým pórkem
Divočák se šípkovou omáčkou
Mořský vlk s kořenovou zeleninou a koriandrem
Pečené nádivka s bylinkami
Brambory v popelu
Variace pečiva

Dezerty
Variace minidezertů
Vanilkové crème brûlée
Čokoládové lanýže
Čokoládový dortík

NÁPOJE
Nealkoholické nápoje, pivo
Kompletní nabídku nápojů Vám rádi zašleme, vinný lístek naleznete ZDE

OPEN BAR - NEALKOHOLICKÝ
Základní 3 hod 240 Kč / 6 hod 380 Kč
minerální voda Mattoni
neperlivá voda Aquila
pomerančový a jablečný džus
Coca cola
káva
čaj

Premiér 3 hod 340 Kč / 6 hod 550 Kč
minerální voda Mattoni
neperlivá voda Aquila
džbány s vodou ochucené limetkou a čerstvou mátou
čerstvý pomerančový fresh
Rauch černý rybíz
Coca cola
Káva
čaj

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Pro podrobnější informace a nabídku nás prosím kontaktujte Managera
na vjungwirthova@villabeatika.cz nebo na telefonu +420 702 047 860

