Mandarin Oriental, Prague
presents

WINTER WINE GALA DINNER
The exclusive culinary journey inspired by our popular Essensia’s weekend wine
brunch is now presented as a special pre-Christmas offer for you and your
employees.
The lavish Winter Wine Gala offers a unique synergy of first class cuisine and
delicious wines. A four-course gourmet seasonal menu designed by our Executive
Chef Jiří Štift is carefully paired with outstanding Czech, Moravian or international
wines. Our expert sommeliers and chefs design the menu based on your requests
and preferences. Afterwards, they introduce their creations, pairing each course
while served.
The price of the menu will be prepared based on your preference and request.
Executive Chef Jiří Štift recommends:
Fillet of smoked char, goat cheese & beetroot
*
Christmas fish soup with vegetables & pike quenelle
*
Roasted quail with chestnut stuffing, topinambour puree & porcini mushrooms
*
Marcipan dumplings with plums & poppyseeds
The menu is paired with wines from the Sedlak family winery.

Price per person: CZK1,950 including VAT
Price of the Winter Wine Gala Dinner includes 21% DPH
and excludes 10% service charge.
The price includes a four-course gourmet menu, welcome drink,
unlimited consumption of paired wines during the menu serving,
mineral water and coffee or tea.

For more information and reservations please contact our banquet manager,
Tomáš Kapek at +420 233 088 751 or via email tkapek@mohg.com.

Mandarin Oriental, Prague
představuje

WINTER WINE GALA
Exklusivní kulinářský zážitek, inspirovaný úspěšným konceptem víkendového
vinného brunche v restauraci Essensia, nyní nabízíme v rámci štědré předvánoční
nabídky také vám a vašim zaměstnancům.
Winter Wine Gala nabízí jedinečné spojení prvotřídní kuchyně a lahodných vín.
Čtyřchodové gurmánské sezónní menu vytvořené naším šéfkuchařem Jiřím Štiftem
je pečlivě spárováno s těmi nejlepšími českými, moravskými či zahraničními víny.
Menu a párování pro vás naši sommelieři a kuchaři rádi připraví dle vašich preferencí
a každý chod i spárované víno poté při servírování představí.
Cenu menu připravíme na základě vaší specifikace a preferencí.
Šéfkuchař Jiří Štift doporučuje
Zauzený filet ze sivena, kozí sýr a červená řepa
*
Vánoční rybí polévka se zeleninou a nokem ze štiky
*
Křepelka plněná kaštany s topinamburovým pyré a restovanými hřiby
*
Marcipánové knedlíky se švestkami a mákem

Menu je doplněno víny z Rodinného vinařství Sedlák

Cena za osobu: 1950kč vč. DPH
Cena je uvedena včetně 21% DPH a nezahrnuje
10% servisní poplatek.
Cena Winter Wine Gala zahrnuje čtyřchodové menu, welcome drink,
neomezenou konzumaci spárovaných vín během servírování menu,
minerální vodu a kávu nebo čaj.

Pro více informací a rezervace prosím kontaktujte našeho Banquet Managera,
Tomáše Kapka na telefonním čísle +420 233 088 751 nebo emailem na
tkapek@mohg.com.

