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ÚVOD
LOKALITA
Hotel Nautilus najdete pøímo na Žižkovì námìstí v Táboøe. V klidném historickém centru
mìsta, které ho pøedurèuje k poøádání jednání, školení, firemních akcí a teambuildingových
aktivit. Hotel je velice oblíbeným místem díky své nabídce služeb na vysoké úrovni
a výhodné dostupnosti do hodiny cesty z Prahy a do dvou hodin cesty z Brna. V hotelu
a restauraci se mísí originální umìlecké pøedmìty a sochy se souèasným designem
a restaurovaným nábytkem, které zanechávají v hostech nezapomenutelný dojem.

PROÈ HOTEL NAUTILUS?
Nabízíme vhodné prostory pro úspìšná jednání, malé konference, semináøe a pracovní
setkání. Hotelová restaurace Goldie láká na vynikající jídlo a širokou nabídku nápojù.
Šéfkuchaø restaurace je pan Martin Svatek, èlen Národního týmu Asociace kuchaøù a cukráøù
ÈR a držitel mnoha ocenìní jak z domácích, tak i ze zahranièních soutìží. Pro posezení si
hosté mohou vybrat mezi restaurací, atriem s fontánou, vinárnou a exkluzivním prostorem
salonku – Gallery (audio-video-data projektor, bezdrátová síś atd.). Všechny tyto pohodlné
a stylové prostory lze doporuèit k využití jak pro firemní úèely (školení, workshop, semináøe),
tak k uspoøádání soukromých oslav, banketù a svateb.
Dejte nám vìdìt, co Vaše spoleènost nebo firma plánuje a my Vám pomùžeme zorganizovat
úspìšné a nezapomenutelné setkání èi akci.

KONFERENÈNÍ PROSTORY
KAPACITA KONFERENÈNÍCH PROSTOR HOTELU
GALLERY
• Víceúèelový salónek pro vìtší obchodní jednání, prezentace, oslavy, rauty, tiskové konference
• Plnì variabilní prostor, který je vybaven moderní konferenèní technikou
• Možnost plnì využít gastronomické služby hotelu
• TV 3D SMART LED vèetnì Apple TV
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ATRIUM
• Komorní prostor pro menší obchodní jednání
• Možnost využití ve spojení s coffeebreakem
• Zajímavì øešený interiér s prosklenou støechou
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VINÁRNA
• Luxusní salónek ve sklepních prostorách
• Pøíjemná komorní atmosféra, zajímavá architektura, pohodlné sezení
• Vhodné pro významná obchodní jednání, oslavu, menší raut apod.
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RESTAURACE GOLDIE
• Prostor pro soukromou veèeøi i neotøelé spoleèenské akce, tisk. konference, degustace a rauty
• Možnost živého hudebního doprovodu
• Konkrétní uspoøádání prostoru dle individuální konzultace
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KONFERENÈNÍ PROSTORY
KAPACITA KONFERENÈNÍCH PROSTOR HOTELU
PREZIDENTSKÉ APARTMÁ
• Komorní salónek pro obchodní jednání
• Celodenní obsluha personálem baru èi restaurace
• Možnost využití ve spojení s obìdem èi veèeøí
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CENÍK PRONÁJMU
Pro všechny prostory, kromì restaurace Goldie, platí pronájem 3000 Kè bez DPH/pùl dne a
5000 Kè bez DPH/den. Restaurace Goldie nejde pronajmout bez návaznosti služeb.
Cena pronájmu je orientaèní. Stanovuje se v návaznosti na další objednané služby (gastro,
wellness, ubytování).

TECHNIKA ZAHRNUTA V CENÌ PRONÁJMU
• TV 3D SMART LED vèetnì Apple TV
• Dataprojektor & plátno
• Ukazovátka
• DVD pøehrávaè
• Flipchart
• Ozvuèení

HOTELOVÉ SLUŽBY
• Monitorované parkovištì s 10 místy cca 3 min. od hotelu
• Informaèní služby
• Zajištìní transportu
• Fotokopie A3 a A4
• Kvìtinová výzdoba
• Telefon, fax
• Taxislužba
• Wi-fi pøipojení
• Sekretáøské služby

TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY
OUTDOOR
GOLFOVÁ AKADEMIE ÈERTOVO BØEMENO
S golfem lze zaèít v každém vìku, a proto neváhejte a pro své kolegy objednejte tuto výuku
golfu s profesionálním trenérem. Pro ty, kteøí nejsou úplnými zaèáteèníky, rádi rezervujeme
mimo akademii i tee time. Obèerstvení doporuèujeme formou pikniku, zajistíme také dopravu
pøímo na høištì.
PAINTBALL
Zábavné adrenalinové paintballové hry, pøi kterých Vaši zamìstnanci nebo obchodní partneøi
poznají nové zážitky, využijí taktické myšlení a nauèí se spolupracovat v týmu. Rádi pro Vás
navíc zajistíme i profesionálního fotografa, který celou Vaši hru zvìèní. Høištì je nedaleko
Tábora, doprava i obèerstvení formou pikniku jsou samozøejmostí.
ÈTYØKOLKY
Chcete si vyzkoušet jízdu na ètyøkolce? Zajistíme pro Váš tým pùjèení ètyøkolek vèetnì oblekù
a veškerého nutného pøíslušenství. Dráha je nedaleko Tábora a na své si pøijdou i úplní
zaèáteèníci. Dopravu a obèerstvení rádi zorganizujeme.
CYKLOVÝLET
Pro ty, kteøí si netroufají na jízdu na ètyøkolkách, navrhujeme projet si krásnou krajinu Jižních
Èech na jízdním kole. Rádi Vám doporuèíme oblíbené cyklo trasy, na kterých mùžete navštívit
i spoustu historických památek a zajímavostí tohoto kraje. Rádi Vám na cestu s sebou
pøipravíme lehké obèerstvení.
STØEDOVÌKÝ PROGRAM HOUSÙV MLÝN
Zapomeòte na techniku a pohodlí této doby a ponoøte se do støedovìkých soutìží a programù
v nedalekém Housovì mlýnì. Bavit se budete u rùzných soutìží, pouèíte se pøi prohlídce
muèírny a nauèíte se støílet z luku. Vše doplnìno dobovými kostýmy. Skvìlou volbou je pak
toto odpoledne zakonèit staroèeskou hostinou v hotelové vinárnì.

TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY
INDOOR
HLAVOLAMY
Øešení hlavolamù pod taktovkou moderátora dokáže nenásilnì stmelit kolektiv. Program lze
sestavit jako oddechový nebo zábavný, který doporuèujeme doplnit soutìžemi. Podle Vašeho
pøání zajistíme menší èi velké prostorové hlavolamy nebo hlavolamy, které vyžadují pøi øešení
týmovou spolupráci. Kromì hlavolamù je možné program obohatit o spoleèenské deskové
hry, které vybízí k soutìžím o ceny.
VIRTUÁLNÍ BOWLING NEBO TENIS
Nabízíme Vám virtuální sportovní hry na projekèním plátnì v hrací kóji na bezdrátové
technologii NINTENDO WII. Hra na projekèním plátnì v této kóji Vás stoprocentnì vtáhne do
bowlingové herny nebo na tenisový kurt.
CASINO
Bìhem celého veèera hazardu si mùžete zahrát poker, Black Jack a kostky, pøípadnì i ruletu.
V našem kasinu se používají fiktivní peníze, ale výhry stojí za to. Peníze mohou úèastníci vyhrát
u jednotlivých stolù, a pokud je neprovází štìstí, mohou se pøihlásit do soutìží, které probíhají
bìhem veèera nebo podepsat smìnku v bance. Pro opravdový zážitek z veèera
doporuèujeme oprášit obleky a veèerní šaty a vše doplnit stylovým rautem.
NAFOŤTE SI SAMI SVÙJ FIREMNÍ KALENDÁØ
Hosté jsou rozdìleni do týmù tak, aby každý tým fotil urèitý mìsíc v roce. Focení probíhá
v mobilním fotoateliéru se zeleným klíèovacím pozadí, které digitálnì doplníme podle Vašeho
pøání. K dispozici jsou navíc výtvarné potøeby, kartonový papír, bílé papírové desky k výrobì
rekvizit, hesel èi kulis. Eventuelnì si hosté mohou vybrat kostýmy a další rekvizity z naší
nabídky. Následuje samotné focení a poté projekce všech fotografií na velkém plátnì.
Po skonèení focení následuje postprodukce a tisk firemního kalendáøe na velký formát.

TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY
INDOOR
WELLNESS PROGRAM
Pokud poèasí nepøeje venkovním aktivitám, je ideální strávit nìkolik hodin v hotelovém
wellness centru. K dispozici Vám bude finská sauna, whirlpool, rùzné druhy masáží a zábalù.
Rádi vytvoøíme program pøímo podle Vašeho zadání. Obèerstvení formou ovoce, džusù
a vína dobrou náladu jenom podtrhne.
VAØENÍ S MARTINEM – PODEPSANÝ DÁREK NA PAMÁTKU
Úžasná pøíležitost, jak strávit èas se svými kolegy a zároveò spojit síly pøi tvorbì nìèeho tak
uspokojivého, jako je dobré jídlo. Máte možnost ochutnat a nauèit se uvaøit lahùdky z kuchynì
šéfkuchaøe hotelu Nautilus a èlena Národního týmu Asociace kuchaøù a cukráøù Èeské
Republiky – Martina Svatka. Nejlepší jídlo bude samozøejmì odmìnìno, všichni si odnesou
malou pozornost s Martinovým podpisem.

PROGRAMY PRO VEÈÍRKY
Pøipravili jsme pro Vás inspiraci na oživení Vašeho firemního veèírku rùznými tematicky
ladìnými veèery, zábavnými i hudebními programy nebo jedineènými degustacemi.
Ke všem Vašim veèírkùm rádi zajistíme obèerstvení formou hostiny, rautu nebo servírovaných
veèeøí. Zážitky Vaše, Vašich kolegù èi klientù budou ještì umocnìny jedineènou atmosférou
podzemní hotelové vinárny, kterou pro Vás rádi rezervujeme.
DEGUSTACE
DEGUSTACE SÝRÙ
Pro všechny milovníky sýrù a vína. Užijte si øízenou degustaci aromatických a zrajících sýrù
s vhodnì zvolenými víny dotváøejícími dokonalost chuti. Prožijte pøíjemný veèer, v jehož
prùbìhu ochutnáte celosvìtovì známé sýry.
DEGUSTACE ÈAJÙ
Degustace èajù se podobá degustaci vína, je to koncert chutí, barev a vùní. Pokud
se degustace èajù zúèastníte, nebudete spoleèensky unaveni, budete plní síly, energie, zážitkù
a nových poznatkù z jedineèného a opravdu zajímavého svìta èaje.
DEGUSTACE MORAVSKÝCH VÍN
Tato øízená degustace vín ze znojemské oblasti je vedena zkušeným sommeliérem a bude pro
Vás zážitkem plným vjemù, poznávání nových chutí a vùní vín. Také má za úkol dát laikovi
možnost seznámit se s vlastnostmi odrùd vína a ukázat, jak víno vybírat k rùzným druhùm
pokrmù. Obèerstvení k ochutnávkám je zajištìno.
DEGUSTACE FRANCOUZSKÝCH VÍN
Oblíbený zážitek každého milovníka Francie. Objevte netušené dimenze vychutnávání
exkluzivních francouzských vín bìhem profesionální, pouèné i zábavné degustace vín, øízené
zkušeným sommeliérem. Dozvíte se spoustu zajímavostí o vínì, jeho pìstování a výrobì.
Obèerstvení je samozøejmostí.

PROGRAMY PRO VEÈÍRKY
DEGUSTACE
DEGUSTACE FRANCOUZSKÝCH KOÒAKÙ
Prožijete jedineèný veèer pod taktovkou sommeliéra, který Vás provede svìtem koòakù.
Dozvíte se, co to vlastnì koòak je, jak ho pít, skladovat a servírovat. V rámci degustace koòakù
nahlédnete do historie a budou Vám pøedstaveny význaèné oblasti, zejména oblast Cognac.
ZÁBAVNÉ PROGRAMY
BARMANSKÁ SHOW
Barmanská show je moderní a velmi oblíbená forma pøípravy míchaných nápojù. V prùbìhu
veèera barman pøedvádí nejen své umìní s lahvemi, šejkry a ledem, ale pøipraví pro Vás
i nìkolik nápojù. Show je vhodná jako program pro Vaše hosty a dokáže prolomit prvotní
ostych na zaèátku veèera nebo nastolit dobrou náladu v jeho prùbìhu.
KARIKATURISTA
Chcete, aby se všichni dobøe bavili a ještì si odnesli domù dárek v podobì karikatury?
Úèelem karikatury není pouhé zesmìšnìní, ale hlavnì vyzdvižení urèité vlastnosti, rysu
povahy èi oblièeje a tím podtrhnutí charakteru dotyèné osoby. Opravdu byste nechtìli vìdìt
jak v oèích karikaturisty vypadá Váš známý nebo nadøízený?
IMITÁTOR
Imitátoøi jsou vhodnou volbou pro akce, kde je oèekávána zábava a smích. Napodobí hlasy
slavných osobností s nadhledem a vtipem. A jsou to právì oni, kteøí vždy svou prezentací
a mluveným slovem navodí zábavnou atmosféru.
HUDEBNÍ VEÈERY
Rádi zajistíme hudební tématické doprovody od jazzu a swingu, pøes klasické taneèní hity
70tých a 80tých let, až po country.

PROGRAMY PRO VEÈÍRKY
TÉMATICKÉ VEÈERY
NÁMOØNICKÁ PARTY
Raut ve stylu pøímoøských státù (ryby, moøské plody, grilovaná masa a zelenina,…) doplní
samozøejmì i hudební doprovod. O zábavu se pak postarají soutìže s námoønickou tématikou
(hod kruhem, lov ryb, námoønické uzly,…) a míchání nealkoholických i alkoholických nápojù
z rùzných koutù svìta.
JAPONSKÁ PARTY
Obèerstvení je zajištìno formou rautu v japonském stylu vèetnì ukázky èajového obøadu.
Tradièní japonské zvyky si potom hosté mohou vyzkoušet pøi ukázce správného držení hùlek
(každý host obdrží jeden pár hùlek jako dárek, krabièku možno potisknout logem firmy),
zkoušce vázání kimona nebo skládání japonského origami. Zážitkem také jistì bude ukázka
tradièního bojového umìní nebo psaní jmen hostù japonským písmem vèetnì výkladu. Hudba
bìhem veèera je samozøejmì také v japonském duchu a slouží jako kulisa bìhem programu.
Pozdìji je možno zajistit DJ.
BRAZILSKÁ NOC
Opravdu netypicky pojatý veèírek, kdy hosté dostanou již u vstupu exotický koktejl, pokraèuje
se barmanskou soutìží a podávání koktejlù je takto zajištìno bìhem celého veèera. Program
oživí vystoupení taneènice, zábavná výuka tance a následná taneèní soutìž. Doprovodná
hudba v rytmu samby.
CASINO PARTY
Místnost zvolenou pro veèírek uzpùsobíme a pøipravíme jako hernu casina, kde hosté hrají
postupnì na jednotlivých stanovištích o žetony (kostky, black jack, poker,…). V rámci tohoto
veèírku je zajištìna ochutnávka doutníkù a koòakù, navíc doporuèujeme zahrnout i raut. Tuto
party lze doladit do stylu 20tých nebo 30tých let swingovou doprovodnou hudbou nebo
ukázkou dobového stylu oblékání.

PROGRAMY PRO VEÈÍRKY
TÉMATICKÉ VEÈERY
TRADIÈNÍ VÁNOÈNÍ VEÈÍREK
Tento pøedvánoèní veèírek je založen na typických staroèeských zvycích a jejich ukázkách.
Podávají se peèené kaštany, svaøené víno a punè, ideální je doplnit o staroèeský raut. Hudební
doprovod rádi zajistíme dle Vašeho výbìru.
OŽIVLÉ PODZEMÍ TÁBORSKÝCH KATAKOMB
Program mùže být tajný - støedovìké postavy se objeví neohlášenì a nic netušící hosty zvou
do katakomb. V podzemí se pak hosté dostanou do èasové smyèky a ocitnou se ve
støedovìku. V chodbách potkají formou živých obrazù husitské osoby významné ve své dobì
a dostane se jim samozøejmì i profesionálního výkladu o podzemí, jeho historii i souèasnosti.
Na tuto prohlídku táborských chodeb je ideální navázat bohatou Støedovìkou hostinou
v hotelové vinárnì, právì tam totiž ústí východ z katakomb. Hostinu lze oživit dalším
historickým programem.
STØEDOVÌKÁ HOSTINA S PROGRAMEM
Støedovìká hostina se koná v hotelové vinárnì, která pøímo navazuje na podzemní chodby.
V prùbìhu hostiny kejklíø i jeho pomocník baví spoleènost a v rùzných vstupech pøedvádí své
kousky, plní roli prùvodce veèerem, vtipnì komentuje dìní a propojuje volitelné vstupy.
Podle Vašeho pøání mùže být program ještì doplnìn o støedovìkou muziku, výuku tance,
ukázku a soutìž v oblékání do zbroje, výstupem fakíra nebo taneènice s hady.

UBYTOVÁNÍ
Hotel disponuje 22 okouzlujícími pokoji v rùzných kategoriích s celkovou kapacitou 57 lùžek.
Jedno až ètyølùžkové pokoje, vybavené koupelnou s WC, sprchou èi vanou, fénem, LCD-TV,
SAT, WI-FI, trezorem a telefonem.
Každý z hotelových pokojù je neopakovatelným originálem – nábytek ve stylu secese a
art-deco doplòují umìlecké pøedmìty a obrazy èeských i anglických umìlcù. Kombinace
souèasného designu a stylového restaurovaného nábytku vytváøí neopakovatelnou atmosféru,
která prostupuje celým hotelovým komplexem.

UBYTOVACÍ KAPACITA
• 1 x Handicap SGL
• 13 x De Luxe
• 4 x Superior
• 2 x Suite
• 1 x Family suite
• 1 x Prezidentské apartmá

SPORTOVNÍ A RELAXAÈNÍ SLUŽBY
Pobyt a relaxace je nedílnou souèástí každé úspìšné firemní akce. Podpoøte i Vy úspìch svých
jednání a dopøejte sobì i svým kolegùm trochu zaslouženého odpoèinku, psychického
i fyzického. Vyberte si z bohaté nabídky relaxaèních služeb.
WELLNESS CENTRUM
• Víøivá vana
• Finská sauna
• Dešśová sprcha
SPA
AJURVEDA – MASÁŽ AROMA OLEJEM
Ajurveda je nejstarší zachovaný celostní systém léèby na svìtì, vedoucí k vyváženosti celé lidské
osobnosti v souladu s pøírodou. Masáž léèivým olejem je ojedinìlá svou masérskou technikou, která je
urèena k uvolnìní duševního napìtí a zklidnìní mysli.
BAMBOO MASÁŽ – MASÁŽ S POUŽITÍM BAMBUSOVÝCH TYÈÍ
Pøi této masáži se používají nahøáté bambusové tyèe rùzných velikostí urèených pro jednotlivé partie
tìla. Bambusová masáž je osvìdèenou procedurou proti ztuhlým svalùm (ideální pro sportovce) a velmi
efektivnì pomáhá proti celulitidì. Použitý bambusový olej vyživuje pokožku, dodává ji pružnost a léèí strie.
MEDOVÁ DETOXIKAÈNÍ MASÁŽ
Jedná se o masáž, která kombinuje výborné detoxikaèní úèinky medu a kompresní masérské hmaty.
Dochází tak k odstraòování starých usazenin a jedù z hloubi tìlesných tkání.
ÈOKOLÁDOVÁ MASÁŽ
Velmi pøíjemná masáž èokoládovou smìsí složenou z mandlového oleje a kakaového prášku. Tato smìs
vyživuje pokožku, vrací ji její pružnost a hebkost a pùsobí proti stárnutí. Navíc je
i zdrojem
energie a dobré nálady a i Vy se díky tomu budete po masáži cítit skvìle.
MÝDLOVÁ MASÁŽ
Netradièní zpùsob masáže, kdy se mýdlová hmota nanese na pokožku a zahøeje. Díky speciálním
masérským tahùm a za pomoci látkových mìšcù pak vznikají mýdlové bubliny, které zanechávají
pokožku vysoce hydratovanou a osvìženou.
MASÁŽ BYLINNÝMI MÌŠCI
Výborná masáž pro ty, kteøí mají sedavé zamìstnání, bolesti kloubù, zad a krèní páteøe nebo celulitidu.
Unikátní smìs bylin vytahuje toxiny z tìla, bìhem masáže dochází k silné drenáži tekutin – sùl v mìšcích
se drolí, prochází pøes látku na pokožku a tím dochází také k jejímu peelingu.

SPORTOVNÍ A RELAXAÈNÍ SLUŽBY
SPA
MASÁŽ HORKÝMI KAMENY
Masírování nahøátými kameny je šetrnìjší než klasická masáž a díky teplu kamenù blahodárné úèinky
masážních tahù proniknou lépe do svalù a kloubù. Tím dochází k hlubokému uvolnìní a relaxu.
VANILKOVÁ KOUPEL
Jedineèné aroma vanilky pøináší pohodu, zaruèuje relaxaci a znamenitou péèi o pokožku. Po této
koupeli je tìlo aromatizované a uvolnìné.
KÁVOVÁ KOUPEL
Výjimeèný aromatický zážitek, který pùsobí proti stresu a špatné náladì. Aroma kakaa v koupeli
obsažené, má tonizující úèinky a zanechává pokožku pøíjemnì vláènou.
OVOCNÁ KOUPEL
Ideální proti napìtí a únavì. Velmi pøíjemný zážitek, který odplaví stres a postará se o dobrou náladu.
Tato relaxaèní lázeò s vùní zralého ovoce pozitivnì pùsobí na psychiku a peèuje o pokožku.
KVÌTINOVÁ KOUPEL
Unikátní výtažek z luèního kvítí detoxikuje tìlo a jeho jemné aroma osvìží mysl. Pokožka je po koupeli
vyhlazená a provonìná. Výbornì pùsobí proti stresu a únavì.
OBØAD ZELENÝM ÈAJEM
Zelený èaj chrání tìlo pøed oxidaèním stresem, zásobuje ho zeštíhlujícími proteiny, theinem a kofeinem.
Bìhem této procedury je úèinek zeleného èaje ještì zvýšen tím, že maska, která se na tìlo nanáší, je
høejivá. Díky tomu pokožka zužitkuje dodávané látky mnohem intenzivnìji, je pak vyrovnanìjší a
záøivá. Procedura obsahuje oèistu, peeling, nanesení a pùsobení slupovací thermo masky, odpoèinek,
osprchování a závìreènou masáž.
ANDÌLSKÝ ZÁBAL
Procedura založená na blahodárných úèincích smìsi jogurtu a ibišku pùsobí protizánìtlivì a má
antioxidaèní úèinky. Zvláštì významný efekt má pak vysoký obsah flavonoidù a vitamínu C, díky nimž
je zpomaleno stárnutí a poškozování bunìk. Právì vysoký pøísun vitamínu C je dùležitý pro regeneraci
svalù, kloubù a kostí, pøi zvýšené tìlesné námaze a stresu. Tìlo je tedy po zábalu celkovì osvìžené,
zbavené toxických látek a omlazené. Procedura obsahuje oèistu moøskou vodou, peeling, zábal,
odpoèinek a závìreènou masáž.
PEPØOVÝ ZÁBAL
Tato procedura je úplná novinka, pøi níž se používají dva druhy speciálních masážních technik. Pøíznivì
pùsobí na všechny druhy celulitidy a prokrvuje pokožku. Z tìla odvádí toxiny, oèišśuje ho a posiluje
metabolismus. Díky svým aroma-terapeutickým úèinkùm uklidòuje nervovou soustavu a zbavuje stresu.
Procedura obsahuje oèistu moøskou vodou, peeling, speciální masáž, zábal a odpoèinek.

SPORTOVNÍ A RELAXAÈNÍ SLUŽBY
SPA
MEDOVÝ ZÁBAL KRÁLOVNY KLEOPATRY
Pøírodní med má výjimeèný úèinek na celý organismus èlovìka. Masáž s použitím medu èistí pokožku
od zrohovatìlých èásteèek a nasycuje ji kyslíkem. Tato luxusní procedura má pøíjemný uvolòující
a ozdravný úèinek a ve spojení s masáží podporuje tonizaci i regeneraci pokožky a omlazení bunìk.
Výbornì pomáhá odstraòovat následky stresu a uspìchaného životního stylu. Procedura obsahuje
oèistu, detoxikaèní masáž, medový zábal, odpoèinek, osprchování a závìreènou uklidòující masáž.

SPORT
• Zapùjèení horských kol
• Zajištìní pronájmu tenisových kurtù
• Zajištìní golfu
• Zajištìní tìlocvièny
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VÁŽENÍ
HOSTÉ
Dovolte mi, abych Vás co nejsrdeènìji pøivítal v restauraci Goldie.
Jako èlen Národního týmu kuchaøù jsem mìl možnost nahlédnout do kuchyní z
rùzných koutù svìta a ty nejlepší myšlenky a nápady pøivést za Vámi do Goldie.
Se svými kolegy pøipravuji pokrmy, které jsou silnou týmovou èinností založenou
na hodnotách, jako je individualita, respekt a oddanost.
Každý den vyzývám sám sebe a ostatní, aby byli lepší než vèera.
Naše filozofie lze popsat ve tøech bodech: návrat k pøírodì, úcta ke zdraví a
rozumu, svoboda myšlenek.
Budu jedinì rád, když si se mnou o jídle popovídáte nebo se pøijïte pøímo do
kuchynì podívat. Velice rád Vás tam pøivítám.
za tým restaurace Goldie
šéfkuchaø Martin Svatek

COFFEE BREAKS
RÙŽENÍN
150KÈ / OSOBA
Káva, èaj, pramenitá voda s citrusy, ovocný koláè s drobenkou
ACHÁT
190KÈ / OSOBA
Káva, èaj, minerální voda Mattoni, francouzská bageta se šunkou, sýrem gouda, zeleninou
a majonézou, koláè s borùvkami
RUBÍN
220KÈ / OSOBA
Káva, èaj, minerální voda Mattoni, celozrný chléb s vajíèkem, uzeným sýrem a rajèaty
s cibulkou, bavorské vdoleèky s povidly
KØIŠŤÁL
260KÈ / OSOBA
Káva, èaj, minerální voda Mattoni, ovocný juice, èerstvé ovoce, plnìný croissant s rybou,
olivami a anèovièkami, vanilkový krém s èokoládovou oplatkou
DIAMANT
320KÈ / OSOBA
Káva, èaj, voda s citrusy, minerální voda Mattoni, ovocný juice, sortiment Coca-Cola,
døevorubecký chléb s uherským salámem, croissant s meruòkovou marmeládou, èerstvé ovoce
s mátou, masová delikatesa
VITAL
320KÈ / OSOBA
Káva, èaj, voda s citrusy, 0,1l fresh juice, 0,2l zeleninový juice, èerstvé ovoce, ovocný jogurt,
smoothie
KANAPKY S RÙZNOU NÁPNÍ
35KÈ / KS
Náplnì slaná a sladká varianta se mìní na každý coffeebreak.

MENU / 250KÈ / 3 CHODY
POLÉVKY
Drùbeží vývar s nudlemi a zeleninou
Zeleninová se smetanou
Frankfurtská s párkem
Èesneèka s osmaženým chlebem
HLAVNÍ JÍDLA
Peèené kuøecí stehýnko na bylinkách s dušenou rýží
Vepøová peèínka na bylinkách se šśouchanými bramborami
Tìstoviny se smetanovou omáèkou, zeleninou a kuøecím masem
Høíbkové rizoto s parmazánem
DEZERT
Sezonní dezert

MENU / 450KÈ / 3 CHODY
PØEDKRMY
Carpaccio z èervené øepy s kozím sýrem, oøechy a medovým dresingem
Husí játra peèená na tymiánu se zeleninovým pyré
Paštika z vepøových líèek a ovocným èatní
Jihoèeská kulajda se zastøeným vejcem
Galantina z kuøete s marinovanou zeleninou
HLAVNÍ JÍDLA
Peèené vepøové kolínko s šalotkami a uzenou bramborovou kaší
Kuøecí prsíèko v jogurtu s máslovou zeleninou a gratinované brambory s parmazánem
a telecím sosem
Ryba dne ve filetu na másle s bramborovým pyré, olivami a restovanými karotkami
Dušené hovìzí na èerveném vínì a povidlech s nastavovanou kaší a peèeným kvìtákem
Zastøené vejce s cizrnovým rizotem a máslovou zeleninou
DEZERTY
Èokoládová pìna z belgické èokolády a snìhovou pusinkou
Koblížky plnìné nugátem s vanilkovým krémem
Sýrový dort z mascarpone s drobenkou
Kávová pìna s nugátem
Horké maliny se zakysanou smetanou

MENU / 650KÈ / 3 CHODY
Domácí peèivo s máslem
PØEDKRMY
Kachní paštika s koòakem, aronií a marinovaným ovocem
Telecí rostbíf s telecím sosem a bramborové pyré
Marinované kedlubny v levandulovém sirupu se sýrem a oøechy
Filátko z ryby s olivami a zeleninové pyré
Liškový krém s majoránkovým olejem a smetanovou pìnou
HLAVNÍ JÍDLA
Peèené kachní prso na tymiánu s omáèkou Madeira, peèenou èervenou øepou a noèky
Filet z candáta na másle se špenátovou kaší a peèeným fenyklem
Dušená danèí nožièka se šípkovou omáèkou, zeleninovým ragú a bramborovou kaší
s opeèenou cibulkou
Vepøová panenka s liškovou omáèkou, peèené brambory a pak-choi v másle
Gratinovaný kozí sýr v jablku s cizrnou a olivovou tapenádou
DEZERTY
Pìna z bílé èokolády s višnìmi a konakem
Rybízový dortík z mascarpone a mandlové kameny
Kokosová pannacotta s maracujou
Ovocná pìna s amaretem a drobenkou z rakvièky
Èokoládové lanýže s vanilkou a zakysanou smetanou

MENU / 850KÈ / 4 CHODY
Domácí peèivo s máslem
STUDENÉ PØEDKRMY
Asijský bùèek s maracujovou omáèkou a špièatým zelím
Pìna z foie gras s rozinkovou drobenkou a ovocným želé
Uzený pstruh s jablky a podmáslí s pestem
Hovìzí carpaccio z olivami a malými rajèátky
Marinovaná zelenina v medovém dresingu s kozím sýrem a mandlemi
TEPLÉ PØEDKRMY A POLÉVKY
Liškový krém s majoránkovým olejem
Peèené filátko z ryby na hnìdém másle s olivovou kaší
Hovìzí rostbíf s telecím sosem a bramborovou kaší
Kachní prsa na šalvìji s cibulovou marmeládou a omáèko z jalovce
Pórková kroketa s peèenými jablky s køenem a cibulové pyré
HLAVNÍ JÍDLA
Candát na másle s mušlovou omáèkou a cizrnou a olivami
Telecí maminha s našimi hranolkami a pepøovou omáèkou
Høbet z daòka s omáèkou z husích jater a konfitem z èerveného zelí, bramborové krokety
Peèené jehnìèí se sušeným ovocem s kroupami a petrželí
Vejce 63°C s lanýžovým máslem a omáèkou ze staøené goudy, uzené brambory
DEZERTY
Maracujový dortík s tonka fazolemi a mangem
Èokoládový mousse s kakaovými boby a jahodovou omáèkou s bazalkou
Pomeranèový sýrový dort s likérem Grand Marnier
Meruòková pìna s bílou èokoládou s oøechovými kameny
Hrušky ve slivovicovém glasse s mákem

RAUT / 850KÈ / OD 15 OSOB
PØEDKRMY 50 g /OSOBA
Carpaccio z èervené øepy, oøechy a kozím sýrem
Kachní paštika s jatýrky a ovocným èatní
Hovìzí tatarák s topinkami
Telecí rostbíf s pikantní majonézou
Variace sýrù s ovocem
HLAVNÍ CHODY 350 g/OSOBA
Vepøová panenka na tymiánu s telecím sosem
Kuøecí prsíèka na grilu s liškovou omáèkou
Filátka z ryby dne s olivovou tapenádou
Hovìzí na vínì Madeira a koøenová zelenina
Kuøecí stehýnka na špízu v chilli omáèce
PØÍLOHY 300 g/OSOBA
Gratinované brambory s parmazánem
Malé brambùrky s bylinkami
Grilovaná zelenina s pestem
Èerstvé peèivo
SALÁTY 150 g/OSOBA
Ledový salát s krutony a dresingem
Rajèátka s pestem
Mladý špenát, okurky, øedkvièky a brambùrky
DEZERTY 50 g/OSOBA
Èerstvé ovoce
Sýrový dort z mascarpone a zakysané smetany
Èokoládová pìna s ovocem
Koblížky s nugátem
Vanilkový krém s malinami

RAUT / 1250KÈ / OD 15 OSOB
PØEDKRMY 70 g /OSOBA
Husí játra s cibulovou marmeládou
Seleèí peèínka v sušené šunce se švestkami
Uzená kachní prsa na tøešòovém kouøi s višnìmi
Marinovaný losos s maracujou a koriandrem
Uzený hovìzí jazyk s pikantní omáèkou
Terinka foie gras s ovocným èatní
Grilované chobotnice s olivami a parmazánem
HLAVNÍ CHODY 370 g/OSOBA
Hovìzí steak na barevném pepøi
Zvìøinové ragù na vínì Marsala
Jehnìèí kolínko na sušeném ovoci
Vepøová peèínka na liškách
Ryba dne v másle peèená v alobalu s bylinkami
Kuøecí prsíèka v medové omáèce
PØÍLOHY 300 g/OSOBA
Malé brambùrky se šalotkou
Gratinované brambory s parmazánem
Vídeòský knedlík
Grilovaná zelenina s tapenádou
SALÁTY 150 g/OSOBA
Peèená rajèata s pestem
Mladý špenát s bylinkovými krutony
Èerstvá zelenina s parmazánovým dresingem
Øímský salát se slaninou
DEZERTY 70 g/OSOBA
Èerstvé ovoce s mátou
Variace sýrù se sušeným ovocem a oøechy
Mousse z belgické èokolády
Sýrový dort z ovèího sýra s mangem
Marinovaný ananas s mojito
Pomeranèová pìna s mascarpone

STØEDOVÌKÁ HOSTINA / 990KÈ / OS.
Zelnaèka s uzeným masem v bochníku
PODÁVÁNO NA PRKNECH
Peèené kuøe na rozmarýnu
Celá grilovaná vepøová kolena
Dozlatova peèená kachna s jablky
Potoèní pstruh na kmínu a másle
Vepøová peèínka na majoránce a èesneku
Zelné placky
Bramborák se škvarky
Pšenièné bochánky
Peèené brambory se zakysanou smetanou
Pelný salát s køenem
Hoøèice a køen
Èerstvé ovoce a zelenina
Domácí peèivo a preclíky
Koláèe s povidly a tvarohem
Vesnické buchty

HOTEL NAUTILUS & RESTAURACE GOLDIE
Žižkovo námìstí 20 • 390 01 Tábor
tel. recepce: +420 380 900 900 • tel.: restaurace: +420 380 900 901
e-mail: info@hotelnautilus.cz • www.hotelnautilus.cz

