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Spoštovani gostje!

Veseli december se nezadržno približuje in s tem tudi številna poslovna in družinska praznovanja.
S tem pismom vas želimo spomniti na Hotel Paka v Velenju. Upamo, da bomo vzbudili vaše zanimanje in
boste za vaš prednovoletni zaključek izbrali naš hotel.
Za vas smo pripravili
posebno prednovoletno ponudbo z izbrano hrano in odličnimi pijačami,
ki vam bo polepšala iztekajoče se leto.
Prav tako vas bomo vsak petek in soboto v mesecu decembru poleg odlične kulinarike razvajali tudi z
izbrano živo glasbo različnih žanrov.
Vabimo vas, da si za vaš zaključek leta izberete prost termin in v naši družbi doživite kulinarično poslastico
ter nepozabno zabavo.
Za vsa vprašanja in informacije smo vam na voljo na telefonski številki 03 898 0 722
oziroma na e-naslovu info@hotelpaka.com.

Veselimo se Vašega klica ali pisma.
S prijaznimi pozdravi iz Velenja,
kolektiv Hotela Paka, oktober 2018
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PONUDBA MENIJEV ZA PREDNOVOLETNA DRUŽENJA
Meni 1
Prekajene račja prsa, mlada solata,
Paradižnikova - čilijeva salsa, ananas
***
Ješprenjeva juha
***
Dušene goveje ličnice,
pire parmezana in tartufov , zelenjava
***
Jagodna krema v kozarcu
18€
Meni 2
Rakovo nabodalo z polsuhim paradižnikom,
guacamole, tortilje
****
Špinačna kremna juha
***
Na sopari pripravljen losos, zelenjava a`la mexico,
zavitek s kus-kusom in šparglji
***
Tiramisu v kozarcu z pomarančo
18€
Meni 3
Trojček rakovih repkov, mlada solata, cocktail krema
pasijonkin sorbet
***
Cvetačna kremna juha
***
Pečen telečji hrbet s skorjico gorgonzole,
sotirani krompirjevi njoki z žajbljem in hruško
podušena mlada blitva
****
Panna cotta z lešniki in karamelo,
jagodna krema
22€
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Meni 4
Piščančje meso v tempuri,
pikantna zelenjava s sezamom
***
Ocvrta rižota s tartufi, zeliščna krema,
tofu, domač kečap
***
Tuna s sezamom, rakovi repki s kokicami
rižota z banano, curry omaka, brokoli
****
Sacher biskvit ,flambirane banane, pasijonka
25€
Meni 5
Hobotnica v solati v paradižnikom in moccarelo
*****
Gobova juha
****
Goveji file z poprovo omako,
Ajdov šrtukelj s skuto, pražen krompir
****
Nutelina torta z banano
24€
Za celotno skupino je lahko izbran en meni. Vsak meni se lahko pripravi tudi v vegetarijanski obliki.

Za naročilo se upošteva številko obrokov, ki je s strani naročnika naročena najkasneje tri dni pred dogodkom.
Zmanjšanje naročila kasneje ni možno. V primeri odpovedi manj kot 24 ur pred dogodkom, si pridružujemo pravico
do izstavitve računa v višini 100% cene odpovedanega številko obrokov.
Vse cene vključujejo DDV.
Naredili bomo vse, da bo pogostitev kar najbolje uspela.
Lep pozdrav in dobrodošli!
Ekipa Hotela Paka
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