
  

 

 

 
 

МENU 
 

Aperitiv 

Vodka & džus černý rybíz & sekt 

 

Předkrm  

Uzený losos s tvarohovou pěnou podávaný na bramborových placičkách 

 

Hlavní chod  -  podáván formou rautového stolu 
    Lahodné steaky z mořských a sladkovodních ryb 

Uzená kýta 

 
Teplý raut 

Zelná polévka; Selský hovězí guláš; Smažené kuřecí a vepřové řízečky; Kuřecí paličky v pikantní 

marinádě; Vepřové koleno pečené na černém pivu; Jehněčí pečeně na rozmarýnu a medu; Konfitovaná 

kachni prsa se cherry rajčaty; Telecí pečeně špikovaná karotkou; Jelení medailonky se švestkovou 

omáčkou; Šafránová rýže; Opečené brambory s koprem; Grilovaná zelenina.  

 

                                                                         Studený raut  

Obložené sýrové a uzeninové mísy; Tataráček z lososa; Variace kanapek; Slané nakládané ryby; Plněná 

obložená vejce; Variace plněných větrníčků; Rolky z roastbeefu plněné křenem; Plněná obložená vejce; 

Rolky z uzeného jazyka plněné bramborovým salátem; Bohatý výběr salátů a čerstvé zeleniny; Ovocné 

mísy; Mini dezerty vlastní výroby. 
 

PŮLNOČNÍ DORT – PODLE RECEPTŮRY ŘEDITELE 

 pečený přímo ředitelem hotelu 
 
 

Nápoje  

Bohemia Sekt (0,375 l) 

Pivo Pilsner Urquell (0,3 l) 

Nealkoholický nápoj (1 ks) 

Česká a moravská vína z naší hotelové vinotéky (0,75 l) 
 

 

 

SILVESTROVSKÉ LOSOVÁNÍ ANKET ZA ROK 2019 

                           

 

 

 

Speciální loterie pro přítomné hosty  

5-denní pobyt pro jednu osobu s plnou penzí a léčením v hotelu KARLSBAD GRANDE MADONNA**** 

 

Zakoupením této vstupenky dáváte souhlas k fotografování a natáčení i vlastní osoby k využití pro marketingové účely 

 

SILVESTROVSKÝ PROGRAM 2019/2020 

DRESS CODE – SEMI FORMAL 

ZAČÁTEK VE 20:00 

Valentin Rosin - hudba celý večer  

• Kouzelník Kamil Burda s partnerkou 
- magická show 

 

 

• DĚDA MRÁZ A SNĚHURKA 

 
 

• CAN-CAN  
  - vystoupení profesionálních tanečnic v úžasných kankánových 

  kostýmech 
 

 

 

 

• Latinsko-americké tance 
 - v podání juniorského tanečního páru  

První cena 

14-denní pobyt pro jednu osobu s plnou 

penzí a léčením v hotelu  

KARLSBAD GRANDE MADONNA**** 
 

Druhá cena 

romantická večeře při svíčkách pro dva  

v restauraci hotelu   

KARLSBAD GRANDE MADONNA**** 
 

Třetí cena 

exkurze do Prahy pro dva 


