NABÍDKA POHOŠTĚNÍ PRO SKUPINY 2019
PRO (AUTOBUSOVÉ) SKUPINY, V RÁMCI NABÍZENÝCH LINKOVÝCH PLAVEB

Vážení hosté,
rádi Vám pro Vaši skupinu připravíme jednotné menu dle Vašeho přání. Vezměte prosím na vědomí, že tříchodové menu je možné objednat pouze při plavbě trvající minimálně 2 hodiny.*

2-CHODOVÉ MENÜ

Polévka/salát + hlavní jídlo nebo
hlavní jídlo + moučník

€ 13,–
na osobu

3-CHODOVÉ MENU*

Polévka/salát + hlavní jídlo + moučník

€ 16,–

(Nur ab einer Fahrtdauer von 2 Std. buchbar!)

na osobu

* Při Zážitkových okružních plavbách Křišťálovou lodí v Pasově, Křišťálovou flotilou v Regensburgu a při
Okružních plavbách přístavem v Linci se tříchodové menu z důvodu krátké doby plavby zpravidla nepodává!

Zvolte prosím Vaše jednotné skupinové menu (pouze jedna varianta možná):
Polévka / salát
► V1 Krémová zeleninová polévka
► V2 Hovězí vývar se zeleninou a fritátovými nudlemi
► V3 Malý pestrý zeleninový talíř s krutóny

Skupinové menu
dleVašich přání a rozpočtových požadavků:
rádi vám poradíme!

Hauptgericht
► H1 Obalovaný vepřový řízek s bramborem a brusinkami
► H2 Pečené vepřové maso vcelku s bylinkovým máslem, s bramborem a dipem ze zakysané smetany
► H3 Kuřecí vepřová prsa pečená v bylinkovém těstíčku, omáčka z bílého vína a zeleninová rýže
► H4 Spenátové knedlíčky (pikantní housková směs se špenátem), omáčka ratatouille a parmazánové hoblinky

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

Pozor prosím:
► Vybrané menu musí být jednotné.
► Skupinové menu je nutno závazně objednat minimálně 3 pracovní dny před odjezdem.
► Objednaná a nekonzumovaná jídla (například s méně osobami v den cesty) jsou účtována.

Lhůta pro zrušení: 2 dny před odjezdem.
► Uvedené nabídky a ceny platí od minimálního množství objednávky 20 jednotných menu
a při společné platbě. Pro objednané množství méně než 20 a/nebo více výběrů z komponentů
menu platí ceny uvedené v palubním jídelním lístku.
► Při Okružních plavbách po „Třech řekách“ a Okružních plavbách po dunajských vírech
nemohou být z důvodu krátké plavební doby nabízena žádná menu.
► Od 26 osob dostává řidič autobusu / průvodce objednané menu zdarma.

NABÍDKA PRO SKUPINY-MOŽNO REZERVOVAT PŘI VŠECH NABÍZENÝCH LINKOVÝCH
A OKRUŽNÍCH PLAVBÁCH (Pasov/Regensburg/Linec)
► Snídaně s bavorskou bílou klobásou ................................................................................................................... 6,20 €
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 dorte .................................................................................................................................... 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 €
Haferl Kaffee / Tee mit Weihnachtsgebäck
(kleiner Gebäckteller mit Stollen, Lebkuchen und Plätzerl)

► Pohoštění se svařeným vínem................................................................................................................................ 6,90 €
Hrneček svařeného vína nebo punče bez alkoholu a vánoční cukroví
(malý talíř se štolou, perníkem a cukrovím)

D-94032 Passau · Höllgasse 26 · Tel. +49 851 929292
D-93047 Regensburg · Ostengasse 3 · Tel. +49 941 5027788 0
A-4020 Linz · Untere Donaulände 1 · Tel. +43 732 783607

info@donauschifffahrt.eu · www.donauschifffahrt.eu

Navštivte nás
facebook.com/donauschifffahrt.eu

