Návrh jídel pro školní výlety, akce mládeže a zájezdy
Stravovací zařízení : restaurace Country Saloon, Náměstí 35, 671 03 Vranov nad Dyjí
Jídelna :
restaurace uvnitř objektu, skupiny budou mít na určenou dobu
vyhrazen potřebný počet míst
Kontakt :
pan Doubek, mobil 603 549 469, e-mail DoubekGastro.Zn@seznam.cz
Další restaurace :
budete-li na výletě v Bítově, je možno zajistit stravu i v restauraci v tomto
místě, a to za stejných podmínek.
Následující nabídka je platná pro rok 2018 a v přehledu jsou uvedeny návrhy jídel a zahradního
cateringu pro školní akce, pobyty mládeže i skupiny dospělých.
Z jídel si můžete vybrat a sestavit jídelníček pro Váš pobyt (objednává se jednotné jídlo pro skupinu).
Budete-li ubytováni déle, můžete si navrhnout další jídla, aby se Vám neopakovala. Od nás nebo od
pana Doubka obdržíte následně potvrzení, zda je Vámi navrhnutý jídelníček možný. Dohodnutý a
potvrzený jídelníček lze změnit nejpozději 14 dní před pobytem (vzhledem k provozním důvodům), a
to nejlépe po konzultaci s panem Doubkem.
Možnosti některých jídel:
1) Boloňské špagety se sýrem
2) Holandský řízek, bramborová kaše, okurek
3) Kuře na paprice, knedlík
4) Kuřecí nudličky na zelenině, dušená rýže
5) Kuřecí směs, hranolky, obloha
6) Špagety s kuřecím masem na smetaně
7) Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka
8) Zeleninové rizoto
9) Smažený kuřecí řízek, vařený brambor, obloha
10) Smažený květák, petrželkový brambor, tatarská omáčka
V přehledu jsou uvedeny pouze některé možnosti jídel. Restaurace ráda vyhoví i dalším přáním
klientů ohledně menu.
Jídla na snídaně lze dohodnout s restaurací vždy ze dne na den.
Ceny pro rok 2018 (servírovaná snídaně / oběd / večeře):
- dospělí : 65,- / 80,- / 80,- (snídaně formou švédského stolu je možná v ceně 100 Kč)
- dětské zájezdy : základní školy 45,- / 70,- / 70,střední školy 50,- / 75,- / 75,- svačinové balíčky včetně pitného režimu 40,- až– 80,K obědu je vždy podávaná polévka, k večeři 2dcl nápoje.
Nabídka zahradního cateringu:
1) Tábornický balíček - 2 ks špekáčků, hořčice, křen, kečup, pečivo, chléb, salátový bar (4 druhy).
Orientační cena: 55,- (nad 20 osob 50,-).
2) Grilovací balíček - vepřová kotleta (krkovice, kuřecí steak), brambory na plátky balené
v alobalu. Orientační cena: dle gramáže masa 150 - 200 gramů 100,- až 150,- .
3) Grilovací balíček "Gurmán" – vepřové (kuřecí, mleté) maso, a to vše kořeněné a připravené ke
grilování. Grill elektrický k zapůjčení, zelenina (4 druhy), hořčice, kečup, křen, pečivo, chléb.
Orientační cena: 250 gramů masa 195,- (350 gramů masa 245,-)
Strava se obvykle platí v hotovosti přímo v restauraci, platbu na fakturu nutno dojednat předem.
Uvedená nabídka je pro skupiny ubytované v Turistické ubytovně Sportclub nebo v Penzionu Relax.
Stravu lze dohodnout přes ubytovatele nebo můžete oslovit přímo pana restauratéra Doubka.
Olga Ryšavá
Turistická ubytovna Sportclub
mobil 606 332 017
sportclub.vranov@centrum.cz
www.vranov-ubytovani.cz

