


CATERING – NABÍDKA RAUTŮ

ZLATÝ RAUT – VARIANTA A
1 kg / os. 889,- (nad 30 osob)

Studené pohoštění Finger-food-250g/os.

Vepřová panenka podávaná s celerovou remuládou a 

pečenou mrkví 

Játrová paštika s brusinkami 

Kuřecí řízeček na špejli 

Sevillské olivy v tomatovém pestu 

Salátek s rukolou a pečenými žampiony na balsamico octu  

Saláty – 100g  

Šopský salát 

Mozzarella s rajčaty a rukolovým pestem

Salát Coleslaw 

Teplé pohoštění - 500g/Os.  

Pečená kýta od kosti se šťouchanými bramborami

Pečená kuřecí prsa s bylinkami a sýrovou omáčkou 

Pečená zelenina s loupanými rajčaty a mozzarellou 

(Ratatouille) 

Pečivo-180g/os  

Sladké pohoštění- 2Ks /os (60)g  

Čokoládový dort 

Jablečný závin s levandulí       

* lze objednat 14 dní před akcí



CATERING – NABÍDKA RAUTŮ

ZLATÝ RAUT – VARIANTA B
1 kg / os. 889,- (nad 30 osob)

Studené pohoštění Finger-food-250g/os.  

Švestičky pečené ve anglické slanině

Játrová paštika s brusinkami 

Kuřecí řízečky na špejli 

Koláček s šalotkou a kozím sýrem  

Pečená červená řepa podávaná s rukolou   

Saláty – 100g

Šopský salát 

Mozzarella s rajčaty a  rukolovým pestem. 

Salát Coleslaw 

Pečivo-180g/os  

Teplé pohoštění - 500g/Os.  

Krájený Bůček, pečený s kořenovou zeleninou, bylinkami a 

pečené brambůrky 

Indické kuře s domácí kary pasty a kokosovým mlékem, 

podávané s jasmínovou rýží (pikantní pokrm)

Pečená zelenina s loupanými rajčaty a mozzarellou 

(Ratatouille) 

Sladké pohoštění- 3Ks /os (90)g 

Cheesecake s borůvkovým pyré 

Čokoládový dort 

Jablečný závin s levandulí                            

* lze objednat 14 dní před akcí



CATERING – NABÍDKA RAUTŮ

STAROČESKÝ RAUT
549,- / os. (nad 15 osob)

Teplé pohoštění 

Pečená kýta s kostí 

Klobásky 

Studené pohoštění

Domácí škvarková pomazánka

Restované fazolky se slaninou

Pečivo

Variace světlého a tmavého pečiva

Saláty

Míchaný zelný salát

Kyselé okurky

Nakládané cibulky

Pikantní kozí rohy

Sladké pohoštění

Staročeský tříbarevný koláč

* lze objednat 5 dní před Vaší akcí

* kýta se servíruje vcelku



CATERING – NABÍDKA RAUTŮ

TEP RAUT – VARIANTA B

469,- / os. (nad 10 osob)

Teplé pohoštění 

Česneková polévka se sýrem

Hovězí guláš, houskový knedlík, cibulka

Grilované žampiony

Sladké pohoštění

Griliášová trubička

Saláty

Salát Coleslaw

Nakládané kozí rohy

Pečivo

Variace světlého a tmavého pečiva

* lze objednat 5 dní před Vaší akcí

* lze objednat vegetariánskou či bezlepkovou variantu



CATERING – NABÍDKA RAUTŮ

TEP RAUT – VARIANTA A

469,- / os. (nad 10 osob)

Teplé pohoštění 

Kuřecí vývar se zeleninou

Kuřecí steak, šťouchané brambory se slaninou

Sladké pohoštění

Jogurtový řez s lesním ovocem

Saláty

Salát Coleslaw

Zeleninový míchaný salát

Pečivo

Variace světlého a tmavého pečiva

* lze objednat 5 dní před Vaší akci



CATERING – OBLOŽENÉ MÍSY, COFFEE BREAK

OBLOŽENÉ MÍSY

COFFEE BREAK

Zeleninová mísa: sezónní zeleninové crudité - 1,9 kg / 850,- (doporučeno pro 5 osob)

Sýrové a uzeninové delikatesy: výběr uzenin a sýrů – 1,75 kg / 1 100,- (doporučeno pro 5 osob)

Ovocná mísa: vybrané sezónní čerstvé ovoce – 6 kg / 1 300,- (doporučeno pro 10 osob) 

Sladký coffee break: káva, čaj, sladké pečivo – 105,- / osoba

Slaný coffee break: káva, čaj, slané pečivo – 105,- / osoba



CATERING – NĚCO NA ZUB

Chlazené nealkoholické a alkoholické nápoje, káva, čaj, točené pivo

Slané a sladké pochutinky

Sandwiche a tortilly

Jablečný dort

Pizza 

Nakládaný hermelín

NABÍDKA SAMOOBSLUŽNÉHO BARU

SPECIALITY NA OBJEDNÁVKU

TEPdrink – speciální party kýbl Finlandia + ovoce – 550,-

Domácí teplé brambůrky s dipem – 55,-

Grilovaná klobása s chlebem – 60,-

Uzená kýta 9 kg - 4 650,-

Welcome drink – 45,-

TEP bageta (salát, šunka, sýr) – 75,-



KONFERENČNÍ PROSTOR

Standartním vybavením konferenčních místností jsou: 

dataprojektor, plátno, mikrofon, ozvučení, flipchart, psací potřeby a laserové ukazovátko 

Malá konferenční místnost „Varšava“: kapacita 25 osob

Malá konferenční místnost „Dubai“: kapacita 25 osob

Velká konferenční místnost: kapacita až 200 osob

(Standartním vybavením této KM nejsou stoly, po domluvě s managerem )



UBYTOVÁNÍ

Jungle hotel: ubytování ve stylových 4 lůžkových bungalovech na pláži – od 480,- / os.

VIP pokoje: 2 lůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením – od 990,- / single bed ; od 1 980,- / double bed

Stanové městečko: 2 lůžkový stan vybavený matrací a lůžkovinami – od 380,- / os.

* Ubytování ve stanech lze využít pouze pokud je naplněna kapacita ostatních pokojů. V ceně ubytování je zahrnuta 

snídaně formou rautu. Check-in od 15:00, Check-out do 10:00. Uvedené ceny platí pro nízkou sezonu. 

TŘI KATEGORIE POKOJŮ



EXKLUZIVNÍ PRONÁJEM

Pro větší komfort Vaší firemní akce nabízíme možnost exkluzivního pronájmu a uzavření areálu pouze pro Vás.

Soukromí

Diskrétnost

Větší komfort

Individuální přístup

Pirát animátor pouze pro Vás

Full service pro vaši firemní akci

Pro výpočet ceny exkluzivity kontaktujte obchodního zástupce.



KONTAKTY

KONTAKT

Jan Kolář

Event Manager

GSM: +420 734 402 323

E-mail: jan.kolar@tepfactor.cz

Ostatní kontakty najdete na www.tepfactor.cz

Sledovat nás můžete i na sociálních sítích 

mailto:tomas.cizek@tepfactor.cz
http://www.tepfactor.cz/

