
Banketová nabídka



SLAVNOSTNÍ SÁL

Nádherný neobarokní interiér je korunován jedinečným skleněným stropem
dle návrhu Alfonse Muchy. 

Slavnostní sál spojuje krásu a důstojné prostředí s variabilitou využití, ideálně
se proto hodí pro širokou škálu akcí, od kongresů a konferencí přes koncerty, 

plesy a svatby až po exkluzivní představení nových výrobků. 
Nosnost podlahy je dostatečná i pro prezentaci těžkých exponátů, 

např. osobních vozů
K sálu přiléhají prostorná foyer, kde lze pořádat doprovodný program, 

například výstavy či rauty.

Kapacita a rozměry



SALONKY BOHEMIA

Místnosti Bohemia I. a Bohemia II. lze propojit a využít jako jeden prostor o kapacitě 
až 80 osob, který pohodlně zvládne i větší akce, jako jsou tiskové konference, 

prezentace či rauty.

Kapacita a rozměry



SALONKY BEETHOVEN

Konferenční místnost netradičního tvaru L lze v případě potřeby snadno rozdělit 
na tři samostatné salonky. 

Díky své výjimečné atmosféře je vhodná zejména pro obchodní jednání a pořádání 
tiskových konferencí.

Kapacita a rozměry



KONGRESOVÉ PROSTORY



BUFET MENU I.
940 Kč

Studené předkrmy (100 g/osoba)

Roláda z kuřete s mandlovou nádivkou na ledovém salátu, dresing z lesních plodů
Rilette z kachny se zeleninou na tmavém chlebu

Carpaccio z konfitované telecí pečeně, bazalkové pesto, kapary, rukola, parmazánové chipsy
Výběr českých sýrů s ovocem a ořechy, variace zavařenin

Teplá jídla (200 g/osoba)

Pečený losos na glazované zelenině, kokosová omáčka, vařené brambory s pažitkou
Krůtí prso, parmazánová omáčka, dušená divoká rýže

Vepřová líčka na zelenině, šťouchaný brambor se slaninou
Bulgur s grilovanou zeleninou a špenátem

Maso krájené před hostem (100 g/osoba)

Pečená šunková kýta s kostí, tradiční přílohy (křen, hořčice feferonky, okurky)

Saláty (100 g/osoba)

Zeleninové crudités s variací smetanových dipů
Listové saláty, polníček a dresing z kozího sýru

Caesar salát s kuřecím masem a slaninovým chipsem
Fazolový salát se šunkou 

Pečivo (3 ks/osoba)

Dezerty (3 ks/osoba nebo 200 g/osoba)

Variace domácích mini dezertů

Minimální počet: 50 osob



BUFET MENU II.
990 Kč

Studené předkrmy (100 g/osoba)

Caprese z mozzarelly a keříkových rajčat
Pečené krevety na pikantní zelenině

Jemná paštika z králíka a kachních jater, cibulová marmeláda
Domácí rostbíf s chilli omáčkou a marinovanými jalapeňos papričkami

Teplá jídla (200 g/osoba)

Pečené filety ze pstruha, zázvorová omáčka, bylinkový kuskus
Pečená pikantní křidélka

Hovězí nudličky v omáčce z hořčice Pommery, brambory pečené ve slupce s rozmarýnem
Medailonky z vepřové panenky, houbová omáčka, rýže

Bramborové noky se sýrovou omáčkou

Celá ryba porcovaná před hostem (100 g/osoba)

Pečený celý losos s citrusy /koprový dip/

Saláty (120 g/osoba)

Míchaný zeleninový salát
Čekankový salát s modrým sýrem

Těstovinový salát s keříkovými rajčaty a sušenými kapary s rukolou
Salát z červené a zelené čočky s čerstvou zeleninou

Pečivo (3 ks/osoba)

Dezerty (3 ks/osoba nebo 200 g/osoba)

Variace domácích mini dezertů

Minimální počet: 50 osob



BUFET MENU III.
1100 Kč

Studené předkrmy (100 g/osoba)

Carpaccio z pečené červené řepy, kozí sýr, rukola
Paštika z kachních jater, marmeláda z červené cibule

Filírovaná vepřová panenka balená v estragonu, bylinková omáčka
Výběr tuzemských plísňových a zrajících sýrů, čerstvé ovoce

Polévka

Tradiční česká bramboračka s pravými hřiby a čerstvou majoránkou

Teplá jídla (200 g/osoba)

Grilované filety z jihočeského kapra s omáčkou ze švestek a vlašských ořechů, mačkaný brambor
Pečené králičí stehno na divoko, dušená rýže

Hovězí svíčková na smetaně, karlovarský knedlík
Domácí bramborové šišky se špenátem a houbami ve smetanové omáčce

Saláty (120 g/osoba)

Listový salát s marinovaným uzeným jazykem, hořčicový dresink
Salát z pečené řepy, jablek a ořechů
Tomatový salát s kyselou okurkou a 

Pečivo (3 ks/osoba)

Dezerty (3 ks/osoba nebo 200 g/osoba)

Variace domácích mini dezertů

Minimální počet: 50 osob



BUFET MENU IV.
1250 Kč

BBQ Bufet
Saláty (200 g/osoba)

Řecký salát s feta sýrem a ligurskými olivami
Míchaný zeleninový salát s variací doplňků 

Caesar salát
Výběr českých sýrů s ovocem a ořechy, variace zavařenin

Hlavní chody (300 g/osoba)

Kuřecí prso s kostí a kůží marinované v čerstvých bylinkách
Kuřecí pikantní křidélka

Striploin steak z hovězího masa
Medailonky z vepřové panenky marinované v čerstvém estragonu

Vepřová žebírka s BBQ marinádou
Jehněčí kotletky marinované v čerstvém rozmarýnu

Přílohy (200 g/osoba)

Pečené brambory ve slupce / Grilovaná zelenina / Divoká rýže / Grilovaná kukuřice

Omáčky 

Česneková japonská majonéza, okurkový dip s mátou, omáčka z hořčice Pommery, BBQ dip

Pečivo (3 ks/osoba)

Dezerty (3 ks/osoba nebo 250 g/osoba)

Variace domácích mini dezertů

Minimální počet: 50 osob



KOKTEJLOVÉ MENU
á 60 Kč

Studené finger foods

Keříková rajčátka s mozzarellou a čerstvou bazalkou
Tartar z norského lososa na chipsu z bagety

Rybí ceviche (čerstvé nakládané ryby)
Kuličky z kozího sýra s tapenádou z černých oliv

Bramborové hobliny s kaviárem a zakysanou smetanou
Sušená šunka na čerstvém fíku

Roquefortová pěna v okurce

Teplé kanapky

Zapečený kozí sýr, fíková marmeláda
Smažené chilli papričky plněné sýrem Cheddar

Marinovaná švestka v Armagnacu pečená ve slanině
Špízek z kuřete a krevetek proložený limetkou

Krůtí miniřízeček v parmezánovém těstíčku
Mini quiche

Wellington z vepřové panenky

Sladké kanapky

Mini bábovka
Jahoda v čokoládě
Mandlové sušenky

Grilovaný ananas s mátou
Domácí tiramisu
Ovocný košíček

Čokoládový mousse s marinovanou višní

Minimální počet: 20 osob



Coffee break I.
260 Kč

Domácí české koláčky, limetkovo-tvarohový řez, bezé roláda s višněmi, (2 ks/osoba)
Čerstvé kusové ovoce (2 ks/osoba)

Káva, čaj, džbány s vodou ochucené limetkou a čerstvou mátou

Coffee break II.
270 Kč

Piškotová roláda kávový krém, malinový dort (2 ks/osoba)
Vlažný lotrinský koláč „Quiche Lorraine“, quiche s uzeným lososem a špenátem (2 ks/osoba)

Čerstvé kusové ovoce (2 ks/osoba)
Káva, čaj, džbány s vodou ochucené limetkou a čerstvou mátou

Coffee break III.
290 Kč

Variace závinů (ořechový, hruškový, višňový), čokoládový muffin (2 ks/osoba)
Výběr otevřených mini sendvičů: s pražskou šunkou, sýrem, zeleninou, caprese, krůtím steakem (3 ks/osoba)

Mini saláty (Caesar, řecký)
Čerstvé kusové ovoce (2 ks/osoba)

Káva, čaj, džbány s vodou ochucené limetkou a čerstvou mátou

Minimální počet: 20 osob

COFFEE BREAKS



Menu I
690 Kč

Jemný zeleninový krém s čerstvě sekanou pažitkou
Pečený losos na glazované mladé zelenině, špenátové tagliatelle, citronová omáčka

Grilovaný ananas s vanilkovou zmrzlinou balenou do kokosu

Menu II
790 Kč

Domácí uzený pstruh, pomerančové želé, bazalkový chléb
Supréme z kukuřičného kuřete, kapusta, ředkev, mačkané brambory s mladou cibulí, kuřecí jus

Dort ze zeleného čaje, malinová omáčka

Menu III
990 Kč

Kozí sýr, hruška, míchaný salátek, rozinky, lískové ořechy
Candát na oříškovém másle, hráškové pyré, mladá karotka, zázvorová omáčka
Dančí hřbet, rozmarýnové krokety, cibule, sladké brambory, šípková omáčka

Jahodový dort, čokoládová omáčka, čerstvé ovoce

Menu IV
990 Kč

Domácí paštika z kachních jater ochucená čerstvou majoránkou
Staročeská kulajda, křepelčí vejce

Vepřová líčka, zázvor, petrželová kaše, kořenová zelenina, slaninová drobenka
Dezert ze slaného karamelu, vanilka

SERVÍROVANÉ MENU



Sekt welcome drink
105 Kč

Pupp sekt, pomerančový džus, neperlivá voda Aquila

Prosecco welcome drink I.
165 Kč

Prosecco Extra Dry, Serenissima; pomerančový džus, neperlivá voda Aquila

Prosecco welcome drink II.
190 Kč

Prosecco Extra Dry, Serenissima nebo Aperol Spritz doplněný o plátek pomeranče
pomerančový džus, neperlivá voda Aquila

Cocktail welcome drink
190 Kč

Martiny Dry cocktail nebo Kir Royal, pomerančový džus, neperlivá voda Aquila

Champagne welcome drink
640 Kč

G. H. Mumm Cordon Rouge, pomerančový fresh, neperlivá voda Aquila

chuťovky
90 Kč / 1 os /

chipsy, tyčinky, marinované olivy, oříšky

nebo

kanapky sladké, slané, sýrové špízky, sýrové jednohubky 

WELCOME DRINKS



Domácí

Červené a bílé moravské víno dle výběru našich sommeliérů
Pilsner Urquell točené pivo, Birell - nealko pivo, láhev 

minerální voda Mattoni, neperlivá voda Aquila, pomerančový a jablečný džus, Pepsi,
káva, čaj

Zahraniční

Červené a bílé víno dle výběru našich sommeliérů
Pilsner Urquell točené pivo, Birell - nealko pivo, lahev 

minerální voda Mattoni, neperlivá voda Aquila, pomerančový a jablečný džus, Pepsi,
káva, čaj

U každého balíčku výběr jednoho druhu bílého a jednoho červeného vína z uvedených.

NÁPOJOVÉ BALÍČKY

Počet hodin 3 4 5 6 7

Morava 590 Kč 690 Kč 750 Kč 850 Kč 900 Kč

Zahraniční 690 Kč 790 Kč 850 Kč 950 Kč 1050 Kč

Ceny uvedené za jednu osobu a uvedený počet hodin.  



základní
3 h, 180 Kč / 6 h, 320 Kč

minerální voda Mattoni, neperlivá voda Aquila, 
pomerančový a jablečný džus, Pepsi, 

káva, čaj

premier
3 h, 280 Kč / 6 h, 490 Kč

minerální voda Mattoni, neperlivá voda Aquila, džbány s vodou ochucené limetkou a čerstvou mátou, 
čerstvý pomerančový fresh, Granini černý rybíz, Pepsi, 

káva, čaj

OPEN BAR - NEALKOHOLICKÝ

OPEN BAR - ALKOHOLICKÝ
3 h, 430 Kč  / 6 h, 590 Kč

Vodka Absolut, rum Havana Club, gin Beeafeater, whisky Jameson a
Johnnie Walker Red Label, slivovice, Becherovka



dle skutečné konzumace
120 Kč / ks 

Sortiment alkoholických a nealko koktejlů dle dohody

MÍCHANÉ NÁPOJE



event@pupp.cz

www.pupp.cz


