NABÍDKA POHOŠTĚNÍ PRO SKUPINY 2018
PRO (AUTOBUSOVÉ) SKUPINY, V RÁMCI NABÍZENÝCH LINKOVÝCH PLAVEB
► Skupinové menu musí být závazně objednáno min. 3 dny před odjezdem lodi
► Objednané a nezkonzumované pokrmy (např. při nižším počtu osob v den plavby) budou také zúčtovány.
Bezplatné storno: 2 dny před plavbou
► Níže uvedená nabídka jídel a ceny jsou možné pro skupiny od 20 osob, menu musí být jednotné a
společně zaplaceno
► U následujících plaveb není možné menu nabídnout: Městská okružní plavba po “Třech řekách” a
Městská okružní plavba v Regensburgu
► 1 jídlo (pro řidiče nebo vedoucího skupiny) od 26 osob zdarma

Menu si můžete sestavit sami, možné ale jednotné menu:

€ 12,–

2 CHODOVÉ MENU 				3-CHODOVÉ MENU*
osobu

Polévka/salát + hlavní jídlo nebo 			
moučník 						

€ 15,–

osobu

Polévka/salát+hlavní jídlo +
moučník

* Při zážitkové plavbě Křišťálovou lodí v Pasově, regensburgskou křišťálovou flotilou a přístavních plavbách v Linci
je z důvodu krátké doby plavby možné jen 2-chodové menu!

Polévka/salát
► V1 Krémová zeleninová polévka
► V2 Hovězí vývar se zeleninou a fritátovými nudlemi
► V3 Malý zeleninový talíř

Hlavní jídla
► H1 Smažený vepřový řízek s bramborami a brusinkami
► H2 Vepřový hřbet pečený vcelku s bylinkovým máslem, bramborovými placičkami a dipem z kysané smetany
► H3 Kuřecí vepřová prsa pečená v bylinkovém těstíčku, omáčka z bílého vína a zeleninová rýže
► H4 Špenátové knedlíčky (pikantní housková směs se špenátem), omáčka ratatouille a parmazánové hoblinky

Desert
► N1 Jablečný strůdl se šlehačkou
► N2 Tvarohový koláč se šlehačkou a ovocem
► N3 Zmrzlinový pohár (3 kopečky) se šlehačkou a oblohou

Na objednávku nabízíme pro skupiny i individuální menu/ prosíme však o Váš cenový rozpočet.

NABÍDKA PRO SKUPINY-MOŽNO REZERVOVAT PŘI VŠECH NABÍZENÝCH LINKOVÝCH A
OKRUŽNÍCH PLAVBÁCH (Pasov/Regensburg/Linec)
► Snídaně s bavorskou bílou klobásou ........................................................................................................5,90 €
1 pár bavorské bílé klobásy s hořčicí a preclíkem
► Štrůdlové pohoštění .....................................................................................................................................5,90 €
Štrůdl se šlehačkou a hrneček kávy/čaje
► Kávové pohoštění .........................................................................................................................................4,90 €
Moučník (např. Cheesecake) a hrneček kávy

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO SKUPINY NA PŘÍSTAVNÍ OKRUŽNÍ PLAVBĚ V LINCI
► Pohoštění se Sacher dortem ......................................................................................................................5,90 €
Sacher dort a hrneček kávy/čaje
► Pohoštění s Lineckým dortem ...................................................................................................................5,90 €
Linecký dort a hrneček kávy/čaje

NABÍDKA PRO SKUPINY V DOBĚ ADVENTNÍ- MOŽNO REZERVOVAT PŘI VŠECH NABÍZENÝCH
LINKOVÝCH A OKRUŽNÍCH PLAVBÁCH (Pasov/Regensburg/Linec)
► Pohoštění s vánočním cukrovím ................................................................................................................6,90 €
Hrneček kávy/čaje a vánoční cukroví
(malý talíř se štolou, perníkem a cukrovím)
► Pohoštění se svařeným vínem ....................................................................................................................6,90 €
Hrneček svařeného vína nebo punče bez alkoholu a vánoční cukroví
(malý talíř se štolou, perníkem a cukrovím)

Donauschifffahrt Wurm & Noé
Höllgasse 26 | D-94032 Passau
Ostengasse 3 | D-93047 Regensburg
Untere Donaulände 1 | A-4020 Linz

Tel: +49 (0) 851 929292
Mail: info@donauschifffahrt.eu
www.donauschifffahrt.eu

Besuchen Sie uns auf facebook.com/
donauschifffahrt.eu

