Cenová relace 400,- Kč - bufet
Minimálně pro 15 osob

Bufet
Předkrm
Obložená mísa – šunka, salám, sýr
Salátový bar
Rajčata, okurky, papriky, mrkev, listový salát
Polévka
Hovězí vývar se zeleninou, játrovými knedlíčky
a nudlemi
Hlavní jídla
Kuřecí směs se zeleninou
Šunka na kosti krájená před hosty,
hořčice, křen, chilli papričky
Na stolech
Pečivo a voda
Dezert
Jablečný závin

Cena 400,- Kč/osoba
Cena včetně kostýmů 500,- Kč/osoba

Zlatý Anděl s.r.o.
náměstí Svornosti 11, 381 01 Český Krumlov
Tel.: 00420/380 712 310+15 Fax: 00420/380 712 927, 712 735,
IČ: 63 88 73 63, DIČ: CZ 63 88 73 63
E-mail: info@hotelzlatyandel.cz, www.hotelzlatyandel.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Č.Budějovicích odd.C, vložka 5583

Podmínky pro skupinová menu 2016
Kapacita:

Don Julius Restaurant: max. 100 míst

Petr Vok Restaurant: max. 120 míst (ve 3 místnostech)
Objednací podmínky:

Akceptována bude pouze písemná objednávka (počet osob, termín, druh menu a cena)

Změna objednávky je možná pouze písemnou formou

Akceptovány budou pouze změny nahlášené 48 hodin předem

Změna objednávky v pozdějším termínu je možná pouze po dohodě

Na změny oznámené méně než 12 hodin předem (např. snížení počtu osob) nebude
brán zřetel
Platební podmínky:

Standartně je požadována předplatba ve výši min. 50% předpokládané konzumace na
základě vystavené faktury se splatnostní minimálně 7 dní před datem realizace

Doplatek dle skutečnosti bude uhrazen v hotovosti nebo kreditní kartou ihned po
realizaci

Jiné platební podmínky je možné sjednat pouze po dohodě
Storno podmínky:

Storno potvrzené rezervace méně než 48 hodin předem – 50% prodejní ceny dle
potvrzené objednávky

Storno potvrzené rezervace v den rezervace – 100% prodejní ceny dle potvrzené
objednávky
Poskytované slevy:

Každá 21. Osoba (z celkového počtu stravovaných osob) zdarma
Ostatní:

Voda a pečivo, pokud je součástí objednávky, se zakládá jednorázově, další doložení
je možné za poplatek dle dohody

Nabídka platí od 1.1.2016 do 31.12.2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

