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Pcateringy

Hledáte vhodné místo pro uspořádání firemní nebo společenské akce v centru 
Zlína se zajímavou gastronomií? V Obchodním domě s panoramatickým výhledem 
najdete to pravé zázemí pro akci dle vašich představ až pro 250 osob. 
Šest moderně vybavených konferenčních sálů poskytuje komfortní prostředí 
s variabilním uspořádáním prostoru a zasedáním až pro 120 osob. Rádi Vám také 
připravíme kvalitní gastronomické služby a doprovodný program. 

Vybavení 

Konferenční prostory jsou ideální pro:
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PiánoŠkola vaření

Catering v prostorách 
Obchodního domu Zlín

Coffee break I: Káva / čaj, voda s mátou a citronem, brownies – cena 90 Kč 

Coffee break II: Káva / čaj, voda s mátou a citronem, sendvič s pražskou šunkou a sýrem, 
jablečný závin, ovoce – cena 220 Kč

Coffee break III: Káva / čaj, voda s mátou a citronem, fresh juice, dezert éclair s vaječnou 
omeletou a šunkou, sendvič s avokádem a rajčetem, muffin vanilkový, mrkvový dort 
s ořechy, ovocný salát – cena 350 Kč 

Coffee break IV: Káva / čaj, voda s mátou a citronem, fresh juice / smoothie, zeleninové  
hranolky crudités s koprovou omáčkou, croissant s lososem gravlax a smetanovým 
sýrem, sandwich s grilovaným krůtím prsem a zeleninou, sandwich s vajíčkou 
pomázánkou a pažitkou, dezert éclair čokoláda a karamel, ovocný salát, skořicová 
bábovka, pečené müsli, bílý jogurt, cupcakes – cena 650 Kč

Ceny jsou uvedeny za osobu bez DPH. Možnost změn vyhrazena.

Ceník konferenčních prostor

Cateringová nabídka 

Další služby

1 a 6 8 osob 16 osob 8 osob 1000 Kc 300 Kc 2750 Kc

3, 4 a 5 16 osob 30 osob 18 osob 1800 Kc 600 Kc 5650 Kc

2A + 2B 30 osob 60 osob 50 osob 3200 Kc 1000 Kc 9500 Kc

2A+2B+3 50 osob 90 osob 70 osob 4500 Kc 1400 Kc 13600 Kc

2A+2B+3+4 65 osob 120 osob 90 osob 6000 Kc 1600 Kc 16500 Kc

Sál uspořádání U, I  divadelní školní Cena do 3 hodin další hodina 10 hodin

Zpestřete Vaši akci netradičním 
hudebním zážitkem! Vámi vybraný 
konferenční sál vybavíme mobilním 
piánem, které ožije pod rukama 
pianisty Jana Jurečky.

Kontakt na rezervace: 
recepce.ODZlin@hptronic.cz
www.obchodnidum.cz 

Proměňte čas strávený s kolegy 
v příjemný zážitek plný chutí a vůní. 
V nové kuchařské škole Bistrotéky 
Valachy pro Vás připravíme kurz na 
míru. 
Ideální kapacita kurzu je 14 osob a 
obsahuje 2 až 3,5hodinový program, 
se spoustou zábavy a gastronomie.

V Bistrotéce Valachy si můžete pochut-
nat na firemních snídaních, poledních 
obědech, večerním menu a cateringu 
s kapacitou až 250 osob. 
Originální pivnice Budvarka také láká na 
polední menu i kompletní sortiment 
z produkce pivovaru.

BAR 1931 firemní večírek

V Baru 1931 si můžete dopřát popracovní 
drink, nebo využít atraktivních prostor 
Baru 1931 pro uspořádání firemního 
večírku, pro který Vám rádi domluvíme 
i speciální program v podobě degustace 
vína či vybraných destilátů, cateringu 
z kuchyně Bistrotéky Valachy, nebo 
občerstvení v podobě tapas.


