
KONFERENČNÍ
A FIREMNÍ NABÍDKA HOTELU

Rádi bychom vám nabídli konferenční a společenské prostory hotelu Mědínek. 
Tyto prostory jsou rozmanité, od malého rodinného salónku až po konferenční prostory 
pro 110 osob při plnohodnotném využití.

Samozřejmostí je catering poskytovaný naším hotelem, technickým vybavením, 
zajištění dopravy a doprovodných služeb.



Vážení obchodní přátelé,

dovolte nám představit vám hotel Mědínek Old Town s popisem kapacit, gastronomické nabídky a služeb, které poskytuje.

Hotel Mědínek Old Town *** je největší hotel v Kutné Hoře, jehož nespornou výhodou je poloha přímo na náměstí v historickém 
středu města, které je zapsáno na Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Co nabízí:
Ubytování
•  6 jednolůžkových pokojů
•  42 dvojlůžkových pokojů
•  3 apartmá

Všechny pokoje disponují vlastní koupelnou s vanou nebo sprchovým koutem, 
toaletou, fénem, TV se satelitním připojením a trezorem. Ve všech prostorech 
hotelu je wi-fi připojení na internet zdarma. V hotelu je k dispozici výtah.

Ubytování je včetně snídaně, která je servírována formou švédských stolů 
v restauraci.

Na základě dalších požadavků je možné nabídnout polopenzi nebo plnou penzi či stravování upravit podle potřeb klienta. 

Ceny ubytování dle dohody.



Další služby
•  parkování v hotelovém areálu je zdarma, z důvodů omezené kapacity na vyžádání
•  průvodce
•  zajištění dopravy 
•  zajištění jednorázových tematických akcí

Stravovací kapacity
•  Restaurace s kapacitou 80 míst
•  Kavárna 50 míst
•  Salónek 30 míst
•  Venkovní zahrádka

Kapacita kuchyně umožňuje stravování i větších skupin.

Veškeré gastronomické požadavky pro vás rádi připravíme 
na míru a dle vašich představ. Stejně tak zajistíme vaše 
požadavky na uspořádání akcí.



Rádi bychom připomněli, že Kutná Hora je strategickým místem, protože 
leží prakticky ve středu republiky. Také poloha hotelu Mědínek Old Town je 
mimořádně atraktivní, vybízí k procházkám romantickými uličkami města 
s bezpočtem památek, které návštěvníky vrátí o několik století zpět.

Kutná Hora disponuje bohatým sportovním zázemím, je zde nejdelší bobová 
dráha ve střední Evropě, plavecký bazén a koupaliště, cyklostezky, wellness 
centrum, bowling a celá řada dalších volnočasových aktivit. 

V případě vašeho zájmu vás rádi uvítáme v hotelu Mědínek Old Town, kde 
domluvíme veškeré detaily požadované akce.



RozPIS KonFEREnČníCH PRoSToR
Prostor Cena   Kapacita

  Celý den 1/2 dne
     

Konference 6 500 Kč 4 000 Kč  85 85 120 50
Salónek 1 900 Kč 1 200 Kč  25 30 40 20
Restaurace 3 900 Kč 2 200 Kč  55 65 75 40 

Základním vybavením konferenčních prostor v ceně je: plátno, projektor, laser. ukazovátko a flipchart

DoPLŇKoVÉ SLUŽbY KonFEREnČníCH PRoSToR
Technické vybavení
CD přehrávač 500 Kč
Televize 300 Kč
ostatní technika
Tabule – Flip chart /včetně 10 ks papíru/ 400 Kč
Papír – Flip chart 10 Kč
Služby
Fotokopie A4 5 Kč
Fotokopie A3 9 Kč
Telefon, fax, internet – dle htl. tarifu 



CoFFE bREaK
Coffee break 1 55 Kč / osoba 
Káva, čaj 
Voda s citrusy

Coffee break 2 90 Kč / osoba 
Káva, čaj 
Voda s citrusy 
Mini sandwich nebo sladké pečivo

Coffee break 3  120 Kč / osoba 
Káva, čaj 
Voda s citrusy 
Lívanečky s lesním ovocem 
Krájené ovoce

Coffee break 4 150 Kč / osoba 
Káva, čaj 
Pomerančový a jablečný džus 
Voda s citrusy 
Sandwich s pražskou šunkou 
Sandwich s rajčaty a mozarelou 
nebo sladké pečivo 
Ovocná mísa s výběrem tuzemského ovoce

business Lunch 1  290 Kč / osoba 
Káva, čaj 
Voda s citrusy, výběr džusů 
Teplá pražská šunka, variace pečiva a doplňků 
Výběr jednodruhových zelenin s dresinky 
krájené ovoce (pouze pro 40 a více osob)

business Lunch 2  380 Kč / osoba 
Káva, čaj 
Pomerančový džus 
Jablečný džus 
Voda s citrusy 
Sandwich s uzeným lososem 
Sandwich s rajčaty a mozarelou 
Jablečný závin 
Řecký salát s olivami a balkánským sýrem 
Výběr jednodruhových zelenin s dresinky 
(okurka, rajčata, paprika, trhané saláty, 
francouzský / ceasar / tisíc ostrovů dresing) 
Výběr světlého a tmavého pečiva 
Ovocná mísa s výběrem tuzemského 
a tropického ovoce

bUFET - banKET
menu 2 chody 185 Kč menu 3 chody 295 Kč menu 4 chody 375 Kč 

nÁPoJE:
aperitiv
Prosecco, Martini, Cinzano, Becherovka 45 Kč

nealko
Voda perlivá, neperlivá 28 Kč
Džusy, coca-cola 36 Kč

alkoholické nápoje
Pilsner Urquell 0,3 l 36 Kč
Sklenka vína 0,115 l 36 Kč

Karafa vody neomezeně doplňovaná 55 Kč



PŘEDKRMY
Kachní paštika s ovocnou omáčkou
Tomato mozarella s bazalkovým pestem
Variace uzenin
Výběr tuzemských sýrů

Roastbeef z vysokého roštěnce
Tartar z lososa s kapary majonézou

Šunka od kosti v medu a hřebíčku
Výběr francouzských a zrajících sýrů
Hovězí carpaccio s parmazánovou omáčkou

PoLÉVKY
Silný hovězí vývar s játrovými knedlíčky, 
zeleninou a nudlemi

Gulášová s bramborem

Cibulová se sýrovými krutónky

HLaVní CHoDY
Variace řízečků vepřové, kuřecí

Filet lososa na másle
Hovězí ragout s houbami
Kuřecí soté s křupavou zeleninou
Hovězí miniburgery

Krůtí galantina s nádivkou
Hovězí loupaná plec na česneku
Vepřová krkovice „sous vide“ 
krájená před hostem

 
PŘíLoHY

Bramborové pyré

Variace knedlíků (houskový, 
bramborový, karlovarský)
Bramborové špalíky na smetanovém špenátu
Bramborový salát bavorského typu

Smažené bramborové krokety / hranolky
Grilovaná zelenina s provensálskými bylinkami

SaLÁTY
Výběr 4 jednodruhových salátů

Řecký salát s Feta sýrem

Ceasar salát s krutónky

DEzERTY
Ovoce
Domácí koláč

Variace minidezertů

Čokoládová fontána

CEna
290 Kč / os. / 300 g masa •
580 Kč / os. / 350 g masa ••
780 Kč / os. / 400 g masa •••

Každá výměna chodu mezi jednotlivými cenovými skupinami je účtována: předkrmy, saláty, polévky, dezerty 12 Kč /os. 
hlavní chody 26 Kč/os.

Minimální počet je 35 osob. Děti do 8 let za 50 %



www.medinek.cz

Hotel Mědínek
Palackého náměstí 316, Kutná Hora

hotel@medinek.cz 
office@medinek.cz

tel: +420 327 512 741


