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Podmínky pro skupinová menu 2020
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:
Standardně 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
DŮLEŽITÉ: V případě pozdního příchodu (více jak 30 minut od objednaného
času) bez předchozího ohlášení, bude rezervace zrušena bez nároku na vrácení
peněz za objednané služby.
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
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
Nabídka platí od 1.1.2020 do 31.12.2020. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

SKUPINOVÁ MENU 2020
Cenová relace V
Menu 1
Denní polévka
Marinovaná vepřová žebra s křenem, hořčicí, okurkami a chlebem
Jablečný závin se šlehačkou

Menu 2
Denní polévka
Vepřové koleno s křenem, hořčicí, okurkami a chlebem
Jablečný závin se šlehačkou

Menu 3 Bufet - minimálně pro 15 osob
Předkrm
Obložená mísa – šunka, salám, sýr

Salátový bar
Rajčata, okurky, papriky, 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

Voda na stolech
Dezert
Jablečný závin

