


VÍTEJTE V GREEN GARDEN HOTELU

4* rodinný hotel v historickém centru Prahy

Green Garden Hotel se nachází přímo v historickém centru Prahy, pouze 
několik minut chůze od proslulého Václavského náměstí, hlavní pražské 
nákupní promenády. Hotel je zároveň jen pár kroků od stanice metra a 
tramvaje I.P.Pavlova, poskytující snadnou dostupnost všech významných 
historických památek a turistických atrakcí.

GREEN GARDEN RESTAURANT

Restaurace hotelu Green Garden situovaná v malebné Zimní Zahradě je 
ideálním místem pro romantickou večeři při svíčkách. Originální interiér 
restaurace včetně květinové výzdoby vytváří neopakovatelnou atmosféru. 
Restaurace nabízí české i mezinárodní speciality včetně vynikajících steaků 
a domácích dezertů. Naši kuchaři připravují všechna jídla z pečlivě 
vybraných místních surovin. V nabídce naleznete také širokou paletu 
nápojů, včetně vynikajících jakostních českých, italských a francouzských 
vín. Restaurace je otevřena denně od 11:00 do 22:30.

Team našeho restaurantu pro Vás připravil jedinečnou nabídku pro různé                     

společenské události:

Rauty, Bankety, Koktejly

Svatební hostiny

Jubilea, výročí, narozeniny

Školení, prezentace, firemní večírky



Hotel Green Garden nabízí ideální podmínky pro pořádání 
společenských akcí do počtu 60 osob. K dispozici je zimní zahrada a 2 
salonky. Prostory jsou vhodné pro organizaci firemních mítinků, školení 
a prezentací, dále slavnostních večeří, svatebních hostin a soukromých 
večírků. Od chvíle, kdy k nám přijedete, si můžete být jisti, že o každý 
Váš požadavek bude pečlivě postaráno.   

RAUT

60 osob

Občerstvení je podáváno formou Švédských stolů, které obsluhují naši 
profesionální kuchaři. Hosté korzují ve volném prostoru s možností 
posadit se k připraveným stolům. Možno volit pouze mezi studeným 
občerstvením či zvolit kompletní několika chodové menu .

BANKET

25 osob

Servírované několika chodové vybrané menu. Podáváno na slavnostně 
prostřené tabuli. Nejčastěji využívaná forma Svatebních hostin. Menu 
jsou obvykle sestavována, dle přání hostů včetně skladby nápojů.

COCKTAIL PARTY / ČÍŠE VÍNA

80 osob

Vhodné pro společenské události jako jsou : vernisáže, prezentace, 
firemní večírky.

Je podáváno lehké studené občerstvení „fingerfood“. Pokrmy i nápoje 
jsou servírovány obsluho korzující s podnosy mezi hosty.V prostoru jsou 
rozmístěny pouze cocktailové stoly



Menu pro rauty  

I. 470,- kč včetně dph

Studené předkrmy 120 g/os.

variace farmářských českých uzenin a salámů, domácí drůbeží paštika s brusinkovým chutney, cherry
mozzarella marinovaná v čerstvé bazalce a česneku

Saláty 100 g/os.

čerstvý zeleninový salát s jogurtovým dresinkem, variance listových salátů s výběrem dresinků

Hlavní chody 220 g/os.

zapečené vykoštěné kuřecí stehno se zeleninovým ragout, pečená vepřová krkovička s houbovou 
omáčkou, těstoviny s omáčkou z farmářského sýru a čerstvou rukolou

Přílohy 200 g/os.

grilované brambory s čerstvou petrželkou, zeleninová rýže

Pečivo

výběr banketního pečiva, staročeský chléb, celozrnný chléb

Dezerty 120 g/os.

domácí jablečný závin s mandlemi a vanilkovou omáčkou, čokoládový dort s višňovou omáčkou, 
výběr krájeného čerstvého ovoce

II. 570,- kč včetně dph

Předkrmy 120 g/os.

variace farmářských českých uzenin a salámů, filátka ze pstruha duhového marinovaná v bylinkách s 
citrónovou salsou, krůtí prsa s roládkou z grilovaného lilku

Saláty 100 g/os.

řecký salát s marinovaným sýrem “ Feta ”, variance listových salátů s výběrem dresinků

Hlavní chody 220 g/os.

kuřecí roláda s rajčatovou omáčkou, hovězí líčka ve svíčkové omáčce, těstoviny se špenátem a 
grilovanými cherry rajčátky

Přílohy 200 g/os.

karlovarské knedlíky s petrželkou, bramborové pyré se šalotkou

Pečivo

výběr banketního pečiva, staročeský chléb, celozrnný chléb

Dezerty 120 g/os.

staročeský jablečný koláč s drobenkou, cheesecake s malinovým přelivem, výběr čerstvého krájeného 
ovoce



III. 670,- kč včetně dph

Studené předkrmy 120 g/os.

kuřecí prsa plněná špenátem s konfitovaným česnekem, zvěřinová domácí paštika s ostružinovou 
omáčkou, marinovaný losos Gravlax s citrusovou omáčkou

Saláty 100 g/os.

jablečný salát s celerem a pečenými vlašskými ořechy, variance listových salátů s výběrem dresinků

Hlavní chody 220 g/os.

hovězí ragú na červeném víně, vykoštěná králičí stehna na cibulce se smetanovou omáčkou, těstoviny 
s omáčkou “ Arabiata”

Přílohy 200 g/os.

karlovarské knedlíky s petželkou, šťouchané brambory se slaninou

Pečivo

výběr banketního pečiva, staročeský chléb, celozrnný chléb

Dezerty 120 g/os.

domácí štafetky v čokoládě, vanilková Panna cotta s malinovou omáčkou, výběr čerstvého ovoce

IV. 825,- kč včetně dph

Studené předkrmy 160 g/os.

mozzarella Buffala s čerstvými tomaty a bazalkovým pestem, Vitello tonnato s kapary a olivami, 
zvěřinová domácí paštika s ostružinovou omáčkou, lehce zauzené filátko ze pstruha duhového s 
koprovou omáčkou

Saláty 120 g/os.

salát s tuňákem, vypečenou slaninou a čekankou, jablečný salát s celerem a pečenými vlašskými 
ořechy, variance listových salátů s výběrem dresinků

Hlavní chody 250 g/os.

pečené telecí plátky s houbovým ragů, filátka z candáta s citrusovou omáčkou, těstoviny nono Paulo s 
jemnými plátky svíčkové z argentinského býka provoněné zeleným pepřem, s kapkou olivového oleje 
a s kousky sušených rajčátek a rukoly, lilek plněný zeleninovou směsí zapečený farmářským sýrem

Přílohy 200 g/os.

domácí bramborové knedlíky, grilované brambůrky “ Grenaille ” s čerstvými bylinkami

Pečivo

výběr banketního pečiva, staročeský chléb, celozrnný chléb

Dezerty 160 g/os.

jogurtová Panna cotta s malinovou omáčkou, profiterolky s karamelizovanými mandlemi, domácí 
jablečná závin s ořechy a vanilkovou omáčkou, výběr čerstvého krájeného ovoce, variace farmářských 
sýrů s domácí marmeládou a vlašskými ořechy



V.                                                                                                              925,- kč včetně dph

Studené předkrmy 160 g/os.

parmská šunka s medovým melounem a čerstvou bazalkou, vepřová panenka se sušenými rajčátky a 
rukolou, marinovaný candát s olivovou tapenádou a bazalkovým pestem, hovězí carpaccio 

Saláty 120 g/os.

Caesar salát s chlebovými krutony, hoblinami parmazánu a grilovanými kuřecími prsíčky, řecký salát 
s olivami a marinovaným sýrem „ Feta“, variace listových salátů s výběrem dresinků

Hlavní chody250 g/os.

kuřecí prsa supreme s citrusovou remuládou a zázvorem, filet z norského lososa se špenátem, hovězí 
ragů na červeném víně, těstoviny s grilovanou zeleninou a sýrem cottage

Přílohy 200 g/os.

bramborové pyré, karlovarské knedlíky s čerstvou petrželkou, gratinované brambory

Pečivo

výběr banketního pečiva, staročeský chléb, celozrnný chléb

Dezerty 160 g/os.

čokoládový mousse s omáčkou z granátových jablíček, tiramisu s višňovou omáčkou, ořechový dort 
se skořicovou polevou, výběr čerstvého krájeného ovoce, variace farmářských sýrů s domácí 
marmeládou a vlašskými ořechy

VI. 1025,- kč včetně dph

Studené předkrmy 160g/os.

marinovaný losos s wasabi křenem a polníčkem, pomalu pečený roastbeef s dres inkem z dijonské 
hořčice, schwarzwaldská šunka se žlutým melounem a tapenádou z fíků, domácí paštika z drůbežích 
jater s omáčkou z lesních plodů

Saláty120 g/os.

těstovinový salát s křupavou parmskou šunkou a tomatový dresinkem, řecký salát s olivami a 
marinovaným sýrem „ Feta“, variance listových salátů s výběrem dresinků

Hlavní chody 250 g/os.

kachní prsíčka Barberrie s koriandrem a pomerančovou omáčkou, hovězí líčka ve svíčkové omáčce, 
grilovaný telecí krk s karamelizovaným červeným zelím, špenátové lasagne

Přílohy 200 g/os.

grilovaná zelenina s česnekovým olejem, karlovarské knedlíky s petrželkou, bramborové pyré

Pečivo

výběr bankeního pečiva, staročeský chléb, celozrnný chléb

Dezerty 160 g/os

vanilkové tartaletky s ovocem, staročeský hruškový závin s mandlemi, kávový cheesecake, výběr 
čerstvého ovoce, variace farmářských sýrů s domácí marmeládou a vlašskými ořechy



Menu pro bankety

Banketní menu je možno sestavit zcela dle Vašich přestav. Níže uvádíme 
příklady banketních menu sestavených našimi kuchaři.

I. (4 chody) 980,- kč včetně dph

Amuse bouche

Studený předkrm - pražská šunka od kosti s pěnou z čerstvého křenu a nakládanou 
domácí zeleninkou, servírovaná s domácím chlebem                                                                                      

Polévka – silný vývar z hovězí oháňky s mladou zeleninou "Brunoisse" a játrovými 
knedlíčky 

Hlavní chod - dušená hovězí líčka s tradiční svíčkovou omáčkou, karlovarskými 
knedlíky a plátkem citronu zdobeným brusinkami 

Dezert - domácí jablečný závin s vanilko-skořicovou omáčkou

II. (4 chody) 1150,- kč včetně dph

Amuse bouche

Studený předkrm – domácí králičí paštička se švestkovou omáčkou a křupavým 
toastem

Polévka - kuřecí consommé s masem a zeleninou „ Julienne „

Hlavní chod - pomalu pečená telecí kýta s jemnou lanýžovou omáčkou, pečenými 
brambory a peperonátou

Dezert – čokoládová terina s čerstvými malinami



Menu pro bankety

III.                                                                (4 chody) 1250,- kč včetně dph

Amuse bouche

Studený předkrm - Vittelo tonnato s tuňákovou majonézou a domácí opečenou 
bagetkou s čerstvými bylinkami 

Polévka - královská chřestová s kapkou Hennessey koňaku a opečeným telecím 
brzlíkem 

Hlavní chod - grilovaná kachní prsa s hříbkovou velouté omáčkou, s grilovanou 
cuketou a chřestovým pyré

Dezert - tradiční francouzský jablečný koláč s pomerančo-skořicovou pěnou

IV. (4 chody) 1450,- kč včetně dph

Amuse bouche

Studený předkrm - mozzarella Burrata s rukolo-rajčatovým salátem

Polévka – tradiční zeleninová Minestrone s parmazánovými krutony 

Hlavní chod – fillet Rossini s foie gras, omáčkou z červeného vína a spaghettami
Aglio olio

Dezert - vanilková Panna cotta s lesním ovocem a sladkou oplatkou


