
 

N A B Í D K A    C O F F E E    B R E A K Ů 
 

I. VITALNÍ 

panini, milánská kýta, baby mozzarella,  

roláda s chia semínky, řecký jogurt, lesní ovoce 

káva a výběr čajů ǀ voda perlivá, neperlivá ǀ nealkoholické nápoje 

180 Kč ǀ za osobu ǀ *1,3,7,8 
 

II. VEGETARIÁNSKÝ 

focaccia, bio mozzarella, rajčata, bazalkové pesto,  

cupcake Red Velvet s krémem mascarpone 

káva a výběr čajů ǀ voda perlivá, neperlivá ǀ nealkoholické nápoje 

170 Kč ǀ za osobu ǀ *1,3,7,8,12 
 

III. FITNESS 

vícezrnný sendvič, uzený losos, bio tvarohová pomazánka s bylinkami,  

krájené čerstvé ovoce ve skleničce s mátovým sirupem 

káva a výběr čajů ǀ voda perlivá, neperlivá ǀ nealkoholické nápoje 

190 Kč ǀ za osobu ǀ *1,3,4,7,8 
 

IV. BEZLEPKOVÝ 

vícezrnná bageta bezlepková, šunka premium, sušené rajče, parmazán, salát,  

malinové tiramisu ve skleničce  

káva a výběr čajů ǀ voda perlivá, neperlivá ǀ nealkoholické nápoje 

 220 Kč ǀ za osobu ǀ *3,7,8,12 
 

V. STANDARD 

káva a výběr čajů ǀ voda perlivá, neperlivá ǀ nealkoholické nápoje 

1 ks sladkého pečiva 

1 ks slaného pečiva 

 160 Kč ǀ za osobu ǀ *1,3,5,6,7,8,11,12 
 

Výběr pečiva pro Coffe Break STANDARD 
 

SLADKÉ PEČIVO     SLANÉ PEČIVO 
koláč ovocný  ǀ tvaroh ǀ povidla ǀ mák  croissant plněný šunkou ǀ sýrem 

jablečný závin      chlebíček se šunkou ǀ sýrem 

bublanina      sendvič se šunkou a sýrem 

domácí bábovka     plněná tortilla masová ǀ vegetar. 

penne chocolate     plněný šáteček z listového těsta 

 

Obohaťte svůj Coffe Break za příplatek 50 Kč 
 

Ovoce krájené ǀ sušené ǀ kusové 

Cookies 

Zeleninové hranolky & dip 

Zeleninové šťávy 

Ovocné smoothie 

 

 

   *informace o alergenech obsažených v pokrmech 
 
 

 

 

Z referencí našich hostů … 

 

… Chtěli bychom vám vyjádřit 

poděkování za úžasnou 

gastronomii, vynikající péči 

personálu a harmonii prostoru 

hotelu, ze které se těšíme při 

každé návštěvě Hotelu Vitality. 

Děkujeme panu šéfkuchaři, 

slečně cukrářce i všem milým 

obsluhujícím, čas trávený u vás 

je pro nás příjemným 

odpočinkem a rádi se znovu 

vracíme. 

Přejeme mnoho úspěchů, 

spokojených zákazníků a těšíme 

se na další návštěvu Hotelu 

Vitality. 
  
Dorota a David, hoteloví hosté 

 

 

… Hezký den, 

Dovolím si vyjádřit poděkování 

za příjemně strávený čas v 

překrásném prostředí Vašeho 

hotelu, design hotelu a pokojů 

předčil naše očekávání, velká 

poklona kuchyni za velmi 

chutné a mistrovsky servírované 

jídlo … 
 

kancelář prorektora TU 

 

 

… Moc Vám děkujeme za krásný 

pobyt v hotelu Vitality. Naše 

porada měla velký úspěch a 

bylo to velkou měrou díky Vaší 

péči, pohostinnosti a 

možnostem, které jste nám 

poskytli. 

Bylo to báječné. 

Přejeme Vám hotel stále plný 

hostů :-) 
 

setkání managementu 

nadnárodní finanční instituce 

 

 

… chtěla bych Vám jménem 

společnosti poděkovat za 

organizaci velmi pěkné akce 

pro naše klienty. 

Klienti byli spokojeni, což bylo 

našim společným cílem. Oceňuji 

Vaši aktivitu a profesionální 

přístup stran organizace celé 

akce. Určitě předám kladné 

reference i ostatní divizím a 

vedení naší společnosti. 

Už teď se těšíme na další setkání 

ve Vašem hotelu. 

S pozdravem a přáním mnoha 

stejně spokojených klientů. 
 

setkání managementu 

farmaceutické společnosti 
 

http://www.hotelvitality.cz/files/File/hotel_vitality_-_Alergeny.pdf

