


CATERING – NABÍDKA RAUTŮ

TEP RAUT
789,- / os. (nad 10 osob)

Teplé pohoštění 

Polévka kuřecí vývar

Přírodní kuřecí a vepřové plátky

Grenaille

Studené pohoštění

Finger food 

Pečivo

Tmavé a světlé pečivo

Saláty

Míchaný zelný salát

Coleslaw

Doplňky

Kyselé okurky

Pikantní kozí rohy

Omáčky

Sladké pohoštění

Medovník

* lze objednat 5 pracovních dní před Vaší akcí



CATERING – NABÍDKA RAUTŮ

ZLATÝ RAUT – VARIANTA A
1.259,- / os. 1 kg (nad 10 osob)

Studené pohoštění Finger-food -200g os.
Okurkové rolky s tuňákem
Katalán se zeleným pepřem na bagetce
Caprese s bazalkovým olejem

Teplé pohoštění 500g-os.
Krkovice s restovanými žampiony
Kuřecí steak se smetanovou omáčkou se sušenými rajčaty a 
bazalkou
Restovaná zelenina
Grenaile pečené v hrubozrnné soli

Saláty.100g os.
Řecký salát
Zeleninové špalíčky s bylinkovým dipem

Pečivo- 180g -os.

Sladké pohoštění 2ks. - os. (60g)
Panna Cotta s ostružinovou omáčkou
Košíček s čokoládovým krémem a ovocem

* lze objednat 14 dní před akcí



CATERING – NABÍDKA RAUTŮ

ZLATÝ RAUT – VARIANTA B
1.259,- / os. 1 kg (nad 10 osob)

Studené pohoštění Finger- food - 200g- os.
Lososová pěna na chipsu z pečené bagetky
Caprese s bazalkovým olejem
Mini tortily plněné rajčaty a olivou

Teplé pohoštění 500g -os.
Vepřová panenka zabalená ve slanině
Kuřecí steak s blanšírovaným pórkem a koriandrovou omáčkou
Restovaná zelenina
Grenaile pečené v hrubozrnné soli

Saláty- 100g -os.
Řecký salát
Salát z čočky Belugy

Pečivo - 180g -os.

Sladké pohoštění 2Ks-os.(60g)
Panna Cotta s ostružinovou omáčkou
Ovocný salátek s mátou

* lze objednat 14 dní před akcí



CATERING – NABÍDKA RAUTŮ

VEGANSKÝ RAUT
799,- / os. (nad 5 osob)

Teplé pohoštění

Zeleninová polévka

Rizoto s tofu

Saláty  

Zeleninový míchaný salát

Pečivo 

Bagetky vícezrné

Sladké pohoštění

Veganský sladký koláč

* lze objednat 5 pracovních dní před Vaší akci



CATERING – OBLOŽENÉ MÍSY, COFFEE BREAK

OBLOŽENÉ MÍSY

COFFEE BREAK

Zeleninová mísa: sezónní zeleninové crudité - 1,9 kg / 1.570,- (doporučeno pro 5 osob)

Sýrová mísa: výběr sýrů – 1,8 kg / 1.640,- (doporučeno pro 5 osob)

Uzeninová mísa: výběr uzenin – 1,8 kg / 1.640,- (doporučeno pro 5 osob)

Ovocná mísa: vybrané sezónní čerstvé ovoce – 5,3 kg / 1.570,- (doporučeno pro 10 osob) 

Sladký + slaný coffee break: káva, čaj, voda s citronem, sladké pečivo + slané pečivo – 169,- / osoba



CATERING – NĚCO NA ZUB

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

Slané a sladké pochutiny (dle aktuální nabídky)

Párek v rohlíku

Pizza (dle aktuální nabídky)

NABÍDKA SAMOOBSLUŽNÉHO BARU

SPECIALITY NA OBJEDNÁVKU

Uzená kýta (10-12 kg) 5.890,-

Kuřecí strips - 3ks 149,-

Kuřecí řízek - 1ks 169,-

Welcome drink (Bohemia Sekt) 55,-

TEP bageta (salát, šunka, sýr) 75,-



KONFERENČNÍ PROSTORY

Standartním vybavením konferenčních místností jsou: 

dataprojektor, plátno, mikrofon, ozvučení, flipchart, psací potřeby

Malá konferenční místnost „Varšava“: kapacita 35 osob

Malá konferenční místnost „Dubai“: kapacita 35 osob

Velká konferenční místnost: kapacita až 250 osob

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



UBYTOVÁNÍ

Jungle hotel: ubytování ve stylových 4 lůžkových bungalovech na pláži – 550,- / os.

VIP pokoje: 2 lůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením – 1050,- / os.

* Ubytování ve stanech lze využít pouze pokud je naplněna kapacita ostatních pokojů. V ceně ubytování je zahrnuta snídaně. Check-in od 

15:00h, Check-out do 10:00h.

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

Full service pro vaši firemní akci

Pro výpočet ceny exkluzivity kontaktujte našeho Event managera.



KONTAKTY

KONTAKT

TEPfactor - Event Manager

E-mail: teambuilding@tepfactor.com

Ostatní kontakty najdete na www.tepfactor.cz

mailto:teambuilding@tepfactor.com
http://www.tepfactor.cz/

