THE UNIQUE CELEBRATIONS
IN THE PRIVACY OF A HISTORICAL WINE CELLAR
Nothing beats the first-class gastronomy crafted by Executive Chef Jiří Štift. Invite
your business partners, family or your closest friends to enjoy a private dinner served
in the unconventional setting of our Spices Restaurant and Bar’s Wine Cellar.
Your culinary can start your journey at the bar with a delicious signature cocktail
prepared by our Head Bartender. Then be escorted to our private Wine Cellar and
served with the menu of your choice. The menu could be exquisitely paired with
carefully selected wines from local Czech winemakers. We serve the dinner in the
middle of the table with special decorations and background music.
For more information and reservations, kindly contact Lucie Čapková at +420
233 088 758 or email lcapkova@mohg.com.

*The above price is inclusive of 21% VAT and exclusive of 10% service charge that will be added to
the final bill. Free room rental is secured with a minimum food and beverage consumption of CZK
20,000; otherwise, a room rental of CZK 5,000 will be applied to the final bill.

NETRADIČNÍ OSLAVA
V PRIVÁTNÍM PROSTORU HISTORICKÉHO SKLEPA
Nenechte si ujít ojedinělou příležitost špičkové gastronomie šéfkuchaře Jiřího Štifta.
Pozvěte své obchodní partnery, rodinu nebo nejbližšší přátele a přijďte si vychutnat
večeři servírovanou v netradičním prostoru vinného sklepa restaurace a baru Spices.
Kulinářské dobrodružství můžete zahájit v baru lahodným značkovým koktejlem
našeho šéfbarmana, poté vás doprovodíme do vinného sklepa, kde vám
naservírujeme vámi vybrané menu. Menu vám navíc můžeme delikátně spárovat
s vybranými víny od českých vinařů. Menu podáváme dle asijské tradice doprostřed
stolu, na kterém je speciální dekorace, a k jídlu vám pustíme podkresovou hudbu.
Pro více informací a rezervace prosíme kontaktujte Lucii Čapkovou na
telefonním čísle 233 088 758 nebo emailem na lcapkova@mohg.com.
* Cena je uvedena včetně DPH 21% a bez 10% servisního poplatku, který bude připočten ke konečnému účtu.
Poplatek 5,000 Kč za pronájem místnosti bude připočítán ke konečnému účtu. Poplatek za pronájem místnosti
pozbývá platnosti v případě dosažení minimální konzumace za jídlo a nápoje v hodnotě 20,000 Kč.

