all inclusive
odpočinek
Poskytneme vám dokonalý zážitek, vy si jen v pohodě užívejte odpočinku
Snídaně: 7:00-10:00 - La Caraffa Restaurace
Brunch: 10:00-11:30 - Family Lunch Restaurace
Oběd: 11:30-14:00 - La Caraffa Restaurace
Odpolední snack: 15:00-16:30 - Family Lunch Restaurace
Večeře: 17:30-21:30 - La Caraffa Restaurace

Vyhrazujeme si právo na změnu míst stravování.
Podrobnosti v souvislosti se stravou hledejte na plakátech, nebo se informujte na recepci!

7:00-10:00 Snídaně

La Caraffa Restaurace

Oplatí se za to vstávat
• Bohatý výběr které nabízí švédské stoly
v ve stylu a kvalitě Park Inn

10:00-11:30 Brunch

Family Lunch Restaurace

pro ty, kteří vstávají pozdě a pro mlsouny
•
•
•
•

Ranní Danish: pečivo, sladké cukroví
Brunch snacks: různé sladké a slané snacky, keksy, zdravé jednohubky
Musli koutek: granole a rozínky, jogurt, musli a semínka
Zdravé a „zelené” – wellness občerstvení: zelenina, saláty, čerstvé
pomazánky a omáčky
• Ovoce

11:30-14:00 Oběd

La Caraffa Restaurace

Bistro a buffet: rychle, snadno a chutně
•
•
•
•
•
•

Polévkový buffet
Bistro a street food variace
Hlavní jídla: z maďarské a mezinárodní kuchyně
Salátový bar
Ovoce
Dezerty, sladkosti

15:00-16:30 Odpolední snack

Family Lunch Restaurace

Něco pod zub

• Zákusky, keksy a další dobroty
• Snacky: sladké a slané drobnosti, finger food
• Palačinky

17:30-21:30 Večeře

La Caraffa Restaurace

Stolečku, prostři se!
•
•
•
•
•
•

Široký výběr z polévek, předkrmů, hlavních jídel
Chutné a okouzlující jídla výběr z jídel dle Trendu Park Inn Food
Vegetariánské chody
Zdravá a lehká strava pro ty, kterým na tom záleží
Dětské menu pro „nejmenších”
Studené a teplé dezerty přímo od našich cukrářů

Neomezená konzumace nápojů ráno od 7.00 hodiny večer do 21.30:

(nápoje objednané z Baru Graffiti jsou za poplatek) Nectar Natura juice automat, džúsy- více druhů, voda /
Limonáda / Coca-Cola Káva a čaj / Točené pivo / Víno – více druhů

