
  

 

BANKETOVÁ A KONFERENČNÍ NABÍDKA 2020 

Vítejte v Bellevue hotel Karlov a restaurace Na Karlově! 
 

 

Bellevue hotel Karlov se nachází v kouzelném městě Benešov. Hotel patří mezi prvotřídní designové hotely 

Středočeského kraje, které se zaměřují na firemní akce. Toto místo si zamilujete, ať už jedete na služební 

cestu, meeting, konferenci nebo si jedete pouze odpočinout od každodenního stresu. Hotel disponuje 

elegantní zahrádkou, terasou s výhledem na město a prvotřídní restaurací. 

Restaurace Na Karlově je klidná restaurace až pro 50 hostů, v létě je navíc k dispozici letní terasa s dalšími 

25 místy k sezení. Vnitřní design odpovídá stylu celého hotelu – velmi jednoduchý a minimalistický přístup. 

Vybavení restaurace připomíná jednoduchý styl venkovských francouzských restaurací. 

HOTEL 

 
HOTELOVÉ POKOJE KONFERENČNÍ PROSTORY 

  

 

 

RESTAURACE NA KARLOVĚ 

 
ALA CARTE MENU NÁPOJOVÝ LÍSTEK 

 

 

 
PARKING 

Hotel disponuje vlastním garážovým parkovištěm s kapacitou 7 aut (poplatek 400 Kč). Ostatním hostům můžeme 

nabídnout parkovací kartu, která opravňuje držitele zaparkovat v pěší zóně, v níž se hotel nachází. Poplatek za 

parkovací kartu je 100 Kč a jejich počet je omezený a nemůžeme tedy parkování u hotelu garantovat. Dále je 

k dispozici městské placené parkoviště na náměstí nebo pod kulturním domem Karlov, které se nachází 2 minuty 

chůze od hotelu. 

https://www.bellevuehotelbenesov.cz/o-hotelu
https://www.bellevuehotelbenesov.cz/pokoje
https://www.bellevuehotelbenesov.cz/firmy
https://www.bellevuehotelbenesov.cz/restaurace-a-bar
https://www.restauracenakarlove.cz/menu/a-la-carte/
https://www.restauracenakarlove.cz/menu/vinny-listek/
https://www.bellevuehotelbenesov.cz/o-hotelu
https://www.bellevuehotelbenesov.cz/pokoje
https://www.bellevuehotelbenesov.cz/firmy
https://www.bellevuehotelbenesov.cz/restaurace
https://www.restauracenakarlove.cz/menu/a-la-carte/


  

 

KONFERENČNÍ SLUŽBY 

Reprezentativní prostory přímo v hotelu a dvě jednací místnosti s vlastními vchody pro až pro 40 osob. 
Rozmanitost našich poskytovaných služeb a náš osobní přístup zajistí, že Vaše akce bude výjimečným 
zážitkem pro Vás, Vaše kolegy i obchodní partnery. Připravíme technické vybavení, vysokorychlostní 
připojení k internetu pomocí Wi-Fi, konferenční set – bloky, tužky, flipchart, i občerstvení – kávovou 
přestávku, oběd a další.   

Jsme profesionály se srdcem na správném místě na pořádání menších, středních i velkých konferenčních 
akcí ve středních Čechách. Díky skvělé poloze hotelu cca 40 km od Prahy a asi 30 minut autem, jsme 
tím pravým místem pro uspořádání výjezdního zasedání, konference, školení či jakékoliv incentivní akce. 
V hotelu jsou Vám k dispozici dvě hlavní plně vybavené konferenční místnosti a kompletní zázemí 4* 
hotelu. 

MEETING ROOM KAPLICKÝ MEETING ROOM LÁBUS 

 

 

 

CENÍK PRONÁJMU KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI 

KAPACITA KONFERENČNÍCH PROSTOR 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

Divadlo Škola blok „U“ Koktejl Banket 
Meeting room KAPLICKÝ 
Meeting room LÁBUS 
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Půldenní pronájem 

(max. 4 hodiny pronájmu) 

 
Celodenní pronájem 

(nad 4 hodiny pronájmu) 

 
meeting room KAPLICKÝ 
meeting room LÁBUS 

 
4 500 CZK 
3 500 CZK 

 

 
7 500 CZK 
6 000 CZK 



  

 

EXKLUZIVNÍ PRONÁJEM CELÉHO HOTELU 

Klientovi poskytneme v rámci pronájmu celý komplex hotelu. 

 

POPIS PRONÁJMU: 

1. den: 

o Možnost příjezdu v kteroukoli dobu  

o Konferenční prostory Kaplický a Lábus k dispozici od 8 hodin  
o Restaurační prostor k dispozici od 11 hodin  
o Spa/wellness k dispozici od ranních hodin  
o Pokoje k dispozici od 14 hodin 

2. den:  

o Konferenční prostory Kaplický a Lábus k dispozici do 14 hodin 

o Restaurační prostor k dispozici do 14 hodin 

o Spa/wellness k dispozici do 14 hodin  

o Pokoje k dispozici do 12 hodin  

 

CENA PRONÁJMU: 

135.000 Kč 

CENA ZAHRNUJE: 

 Pronájem celého hotelového komplexu (ubytovací, konferenční a stravovací část) 

 Neomezené využití Spa/Wellness 

 Bohatá snídaně podávaná formou bufetu  

 Welcome drink + welcome food při příjezdu 

 Parkovné (7 míst v garáži, venkovní stání podle aktuální dostupnosti) 

 Kosmetika L´Occitane v hodnotě 10.000 Kč pro pořadatele akce  

 Městské poplatky 

 DPH 

CENA NEZAHRNUJE: 

 Konzumace na restauraci 

 Stravování při konferenci 

 



  

 

 

DOPROVODNÉ A TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY 

Zorganizujeme vše podle Vašich přání a parametrů. Podle komplexnosti zadání buď zvládneme celý 

harmonogram s programem zorganizovat sami, nebo se obrátíme na nejlepší agentury v okolí a zajistíme 

Vám tak incentivní akci podle Vašich představ.  

 

AKTIVITY V AREÁLU HOTELU 

 

 Barmanská show/škola 

 Degustace českých a zahraničních vín 

 Degustace destilátů 

 Degustace piva 

 Fotokoutek 

 Grilování na terase 

 Mobilní kasino 

 Prezentace výroby a použití luxusní francouzské kosmetiky L´Occitane 

 Škola kreativní tvorby / vazby, dekorace 

 Škola tance  

 Škola vaření 

 Taneční vystoupení 

 Zmrzlinový catering – ochutnávka zmrzlin a sorbetů 

 

AKTIVITY MIMO AREÁL HOTELU 

 

 Farma park Soběhrdy 

 Golf Konopiště, Pyšely 

 Let balónem nad Konopištěm a Benešovem 

 Paintball 

 Privátní prohlídka Muzea umění a designu Benešov 

 Prohlídka pivovaru 

 Prohlídka zámku Konopiště/Jemniště 

 Sjezd řeky Sázavy / rafty, kánoe, kajak, sit-on top 

 Sportovní centrum S-centrum / tenis, beach volejbal, fitness, bowling, badminton, plážový fotbal, futsal 

 

 

 



  

 

BANKETNÍ GASTRONOMIE 
 

BUSINESS SNÍDANĚ 

300 Kč / osoba 

Káva Nespresso, výběr čajů, karafa pomerančového džusu, karafa vody s citronem 

Pečivo, máslo, džem, med 

Šunka, sýry, zelenina, ovoce 

Míchaná vejce, slanina, klobásky 

Sladké pečivo, ovoce, jogurty 

 

 

RANNÍ KÁVOVÁ PŘESTÁVKA 

160 Kč / osoba 

Káva Nespresso, výběr čajů 

Karafa pomerančového džusu 

Karafa vody s citronem 

Sladké pečivo 

Čerstvé ovoce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

KÁVOVÁ PŘESTÁVKA STANDARD 

225 Kč / osoba 

Káva Nespresso a výběr čajů 

Karafa s vodou 

1ks sladkého pečiva / 1ks slaného pečiva 

 

1. 

Francouzská bageta, vepřová šunka, sýr eidam, okurka, listový salát 

Borůvkový koláč s drobenkou 

Čerstvé ovoce 

 

2. 

Cereální bageta, čedar, krůtí šunka, rajče, listový salát 

Jogurtová bábovka 

Čerstvé ovoce 

 

3. 

Panini, kuřecí šunka,gouda,medová hořčice, rajče, listový salát 

Jablkový koláč 

Čerstvé ovoce 

 

4. 

Francouzská bageta, mozzarella, rajče, listový salát 

Dánské pečivo 

Čerstvé ovoce 

 

5. 

Cereální pečivo, cottage sýr, kuřecí šunka, rukolový salát 

Ovocné a zeleninové smoothie 

Ovocný salát s jogurtem a müsli 

 

 



  

 

KÁVOVÁ PŘESTÁVKA GOURMET 

385 Kč / osoba 

Káva Nespresso a výběr čajů 

Karafa s pomerančovým džusem 

Výběr ochucených vod (okurková, citronová, pomerančová) 

 

1. 

Francouzské mini bulky s uzeným lososem a krémovým sýrem, 

grilovaným kuřetem a pikantní majonézou 

Mini doughnuty 

Ovocné smoothie 

 

2. 

Máslové croissanty s roastbeefem, pečenou mrkví a karamelizovanou cibulkou, 

sýrem brie s fíky a rukolou 

Čokoládový a borůvkový muffin 

Ovocný salátek 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

SERVÍROVANÁ MENU 

MENU I 
 

MENU II 

 
390 Kč / osoba 

 
Pórkový krém s krutóny a smetanou 

*** 
Grilovaná kuřecí prsíčka  

s bulgurem a zeleninou, rukolový salát 
*** 

Kynuté lívanečky s omáčkou  
z lesního ovoce a crème fraîche 

 

 
390 Kč / osoba 

 
Zeleninová polévka s krupičkou a vejcem 

*** 
Pečená kuře   

s mandlovou nádivkou se šťouchaným bramborem,  
listový salát 

*** 
Tvarohový koláč s višněmi 

 
MENU III 

 

MENU IV 

 
390 Kč / osoba 

 
Kuřecí vývar s játrovou rýží a nudlemi 

*** 
Krůtí nudličky na zázvoru s chilli papričkami,  

dušená rýže 
*** 

Ovocný salát  
 

 
390 Kč / osoba 

 
Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi 

*** 
Burgundská vepřová pečeně,  

šťouchané brambory se slaninou 
*** 

Jablkový koláč s pudinkem,  
pekanovými ořechy a karamelem 

 
MENU V 

 

MENU VI 

 
460 Kč / osoba 

 
Tatarák z norského lososa s avokádem,  

listový salát, česneková bageta 
*** 

Vepřová panenka se sušenou šunkou,  
bramborové pyré se zázvorem a karotkou 

*** 
Čokoládový fondant s vanilkovou omáčkou 

 

 
460 Kč / osoba 

 
Dýňová polévka s červenou čočkou 

*** 
Grilovaný losos se zeleninovým ragú 

a grenaillemi 
*** 

Čokoládové brownies s višněmi, citrónový sorbet 
 
 

MENU VII MENU VIII 
 

 
460 Kč / osoba 

 
Kozí sýr s medem a pistáciemi, červená řepa, 

rukolový salát 
*** 

Kuřecí prsa Suprémes černou čočkou a zeleninou 
*** 

Kávová panna cotta s čokoládou a pistáciemi 
 
 

 
460 Kč / osoba 

 
Rajčatový salát s avokádem a mozzarellou 

*** 
Bramborové gnocchi se sušenými rajčaty,  

cuketou a parmazánem 
*** 

Mascarpone krém s jahodovým pyré 
a skořicovými piškoty 

 
 



  

 

 
SLAVNOSTNÍ MENU 

 

SLAVNOSTNÍ MENU I 
 

SLAVNOSTNÍ MENU II 
 

 
560 Kč / osoba 

 
Hovězí consommé s játrovými knedlíčky 

a nudlemi 
*** 

Hovězí pečeně na smetaně,  
karlovarské knedlíky, brusinky 

*** 
Jablkový trhanec s ořechy a karamelovou omáčkou 

 
 

 
660 Kč / osoba 

 
Jihočeská kulajda s houbami a vejcem 

*** 
Pečené kachní stehno, 

 červené zelí s jablky, bramborové knedlíky 
*** 

Skořicové lívanečky s hruškovým pyré,  
Vanilková smetana 

 
 

SLAVNOSTNÍ MENU III 
 

SLAVNOSTNÍ MENU IV 
 

 
790 Kč / osoba 

 
Kozí sýr s mandlemi a medem, 

melounový salát 
*** 

Halibut s cuketou a cherry rajčaty, 
karotkové pyré 

*** 
Tvarohový koláč s limetkou a malinovou omáčkou 

 
 

 
790 Kč / osoba 

 
Marinovaný losos s červenou řepou 

*** 
Vepřová panenka sous vide, dýňové risotto 

*** 
Čokoládový fondant s ovocem 

a vanilkovou omáčkou 
a 

 
 

SLAVNOSTNÍ MENU V 
 

 

 

1090 Kč / osoba 
 

Paštika s játry foie gras a meruňkové pyré 
*** 

Tygří krevety s omáčkou z pečených paprik 
*** 

Telecí filé se smržovou omáčkou, 
máslové nočky, glazovaná zelenina 

*** 
Vanilkový Créme Brulée 

 
 

 

 

 

 
 



  

 

OBĚD, VEČEŘE FORMOU BUFET DLE ŠÉFKUCHAŘE ve složení 

690 Kč / osoba 

Předkrmy (2 druhy) 

*** 

Salátový bar s výběrem dresinků a olejů 

*** 

Hlavní chod  

Výběr z 3 hlavních jídel (vepřové nebo hovězí maso, drůbež nebo ryby / vegetariánské) 

*** 

Dezerty (2 druhy, včetně krájeného sezónního ovoce) 

 

BUFET 

BUFET 1 
 

BUFET 2 

 
790 Kč / osoba 

 
Předkrmy 

Uzený losos s kaviárem a crème fraîche 
Vepřová panenka v barevném pepři 
Výběr českých sýrů a uzené šunky 

 
Salátový bar  

Listový salát se sušenými rajčaty a olivami 
Rajčatový salát s balkánským sýrem 

Římský salát s caesar dresinkem 
Výběr pečiva  

 
Polévka 

Zelná polévka s klobásou 
 

Hlavní jídla 
Smažené kuřecí řízečky  

Vepřové kotletky na benešovském ležáku 
Bramborové gnocchi se zeleninou 

 
 

Přílohy 
Šťouchané brambory s cibulkou 

Dušená rýže 
Zeleninové ragú 

 
Dezerty 

Banánový puding s karamelem a pistáciemi 
Tvarohový řez s jahodami 

 
 
 

 
1 190 Kč / osoba 

 
Předkrmy 

   Marinovaný losos s avokádem a majonézou z červené řepy 
Tygří krevety v panko strouhance s mango salátem 

Kozí sýr s malinami a červenou řepou 
 

Salátový bar 
Rukolový salát s cherry rajčaty a mozzarellou 

Salát s černou čočkou a mangem 
Rajčatový salát s kapary a olivami 

Řecký salát s feta sýrem 
Výběr pečiva  

 
 
 

Hlavní jídla  
Telecí líčka na červeném víně  

Filátka z halibuta se špenátem a rajčaty 
Jarní kuřátka s mandlovou nádivkou 

Vepřová panenka s dijonskou omáčkou 
 

Přílohy 
Bramborová kaše  

Rýže Basmati 
Gratinované brambory 

 
Dezerty 

Pistáciový Créme Brulée 
Čokoládový fondant  s ovocem a vanilkovým krémem 

Francouzské a italské sýry s ovocem 
Tartaletky s mascarpone krémem a jahodami 

 



  

 

BUFET & GRILL STANDARD 
 

790 Kč / osoba 
 

Předkrmy  
Sušená šunka s melounem a rukolou 

Mozzarella s rajčaty, listovým salátem a 
bazalkovým olejem 

 
Salátový bar 

 Listový salát s česnekovým dresinkem,  
Čerstvá zelenina (rajčata, okurky, papriky) 

Dresinky a výběr pečiva 
 
 

Grill STANDARD 
Hovězí Chuckroll 

Vepřová krkovice s česnekem a chilli 
Vykostěná kuřecí stehna s tymiánem 

Grilovaný hermelín 
Pečené brambory  

Grilovaná zelenina a žampiony 
Grilovací omáčky  

 
Dezerty 

Jahody se zakysanou smetanou 
Věnečky s vanilkovým krémem 

 

BUFET & GRILL EXCLUSIVE 
 

990 Kč / osoba 
 

Předkrmy  
Sušená šunka s melounem a rukolou 

Mozzarella s rajčaty, listovým salátem a 
bazalkovým olejem 

 
Salátový bar 

Salát Coleslaw 
Rukolový salát s červenou řepou 

Řecký salát s feta sýrem 
Dresinky a výběr pečiva 

 
Grill EXCLUSIVE 

Tygří krevety s mexickou salsou 
Kuřecí prsa Supréme s pomerančem a koriandrem 

Vepřový panenka s chilli a zeleným pepřem 
Hovězí steaky (flank, chuckroll, svíčková) 

Česnekový dip, guacamole 
 

Quesadilla s chilli papričkami 
Pečené brambory, grilované papriky, cukety a žampiony 

Grilovaná kukuřice 
Výběr pečiva 

 
Ovocná mísa 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

WELCOME 
 

 

0,1 l Prosecco 99 Kč/osoba 

0,4 l pivo Ferdinand 11° 

0,1 l Prosecco + 2 ks finger food 180 Kč/osoba 

0,1 l Moët Chandon + 2 ks finger food 540 Kč/osoba 

 

 

FINGER FOOD 
 

 

Uzený losos s koprový crème fraîche 

Sušená šunka s melounem a olivou 

Kozí sýr s řepou a pistáciemi 

Kreveta v panko strouhance s mangovým salátem 

Kachní prsíčka s cibulovým čatní 

 

VEČERNÍ OBČERSTVENÍ 
 

 

Výběr zahraničních sýrů 1000 g – 2.000 Kč 

Sušená šunka s parmazánem a rukolou 600 g - 950 Kč 

Smažené mini řízečky, nakládaná zelenina, pečivo 2 000 g – 1.900 Kč 

Vepřová BBQ žebírka, pečená kukuřice 3 000 g – 1.500 Kč 

Pikantní hovězí guláš, cibule, křen, pečivo 2 000 g – 1.900Kč 

 

 

 

 

 

 

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH. 

Pro podrobnější informace a nabídku nás prosím kontaktujte Event Managera 

na fbkarlov@bellevuehotels.cz nebo na telefonu +420 702 196 476 

mailto:fbkarlov@bellevuehotels.cz
tel:+420%20702%20196%20476

