IZBOR POGOSTITEV ZA
VAŠ DOGODEK

Paketi
KAVNI ZAČETEK DNEVA
3,50€/osebo
kava v vrču (mleko) z dopolnitvijo (1x),
voda v vrču z dodatki, sadni sok v vrču
DOBRO JUTRO
4,50€/osebo
kava v vrču (mleko) ali čaj v vrču, voda v
vrču z dodatki, sadni sok v vrču, rogljiček s
polnilom
SLADKO DOBRO JUTRO
6€/osebo
kava v vrču (mleko) ali čaj v vrču, voda v
vrču z dodatki, sadni sok v vrču, sladko
pecivo (mešani piškoti in biskvitno
pecivo), rezano sadje (mešano sadje)
MALI ZAJTRK
6,60€/osebo
kava v vrču (mleko) ali čaj v vrču, voda v
vrču z dodatki, sadni sok v vrču, mešano
slano pecivo (krekerji, grisini), sendvič
(mesni ali vegetarijanski)
Redna ponudba napitki
kava v vrču
1,10€ / osebo
espresso kava iz kavomata
1,60€ / osebo
čaj v vrču
1,10€ / osebo
sok v vrču
1,20€ / osebo
Fructal sok v steklenički 0,2l
2,20€ / kos (plačilo po porabi)
naravna voda 0,5l v plastenki
1,70€ / kos
mineralna voda 0,25l v steklenički
1,70€ / kos
voda v vrču z dodatki
1,10€ / osebo
sveže stisnjen pomarančni sok
1,50€ / 0,10 l
Hišni ledeni čaj (šipek, meta)
6€ / 1l
naravna limonada
2,30€ / 0,30 l
Redna ponudba prigrizki
mini žepek z gozdnimi sadeži
1€ / kos
muffin
1,60€ / kos
rogljič s polnilom
1,30€ / kos
sladko čajno pecivo
2,20€ / osebo
kanape (mesni, ribji, zelenjavni)
1,80€ / kos
slano pecivo
2,20€ / osebo
grisini s pršutom
1,80€ / kos
sendvič (mesni ali vegetarijanski)
2,80€ / kos
sirovo nabodalo
2,30€ / kos
sadno nabodalo
2€ / kos

oreščki – indijski, lešniki, mandeljni, suho
sadje
smoothie
panna cotta v kozarčku
tiramisu v kozarčku

2€ / 50 g
3,50€ / 0,30l
1,70€ / kos
1,70€ / kos

Za vas v sklopu dogodka pripravljamo tudi kosila
Redna ponudba kosil **
3-hodni samopostrežni meni s solato *
13,50€ / osebo
4-hodni samopostrežni meni s solato *

17€ / osebo

*OPOMBA: obračuna se vnaprej najavljeno število obrokov, ki mora biti sporočeno 5 dni
pred datumom dogodka; poznejša brezplačna odpoved obrokov ni možna.

Ostala ponudba
poslovni zajtrk
finger food – basic
finger food – medium
finger food - full

16€ / osebo
17,60€ / osebo
19,80€ / osebo
22€ / osebo

MALA DVORANA: Konferenčna dvorana ima po kvadraturi cca 60m2. Skozi velika okna
ponuja dnevno svetlobo in pogled na prednji del hotela. Dvorana se v določenih trenutkih
koristi tudi kot hotelska jedilnica.
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