KALENDÁŘ AKCÍ | EVENT CALENDAR
HILTON PRAGUE

KVĚTEN
BÍLÝ & ZELENÝ ASPARAGUS
Café Bistro
1. – 31. května
CzecHouse Grill & Rotisserie
2. – 31. května
Přijďte si vychutnat sezónní menu založené
na bílém a zeleném chřestu. Nabídka je
k dispozici v Café Bistro nebo v restauraci
CzecHouse Grill & Rotisserie.

ČERVEN
HOVĚZÍ
CzecHouse Grill & Rotisserie
19. – 29. června
18:00 – 23:00 hodin
Je maso vaší oblíbenou zeleninou?
Pak následujte naše doporučení a nechte se
v červnu rozmazlit skvělým hovězím
připraveným na mnoho způsobů. Vyberte si
ze severoamerického hovězího plemene Black
Angus, francouzského Limousin
nebo hovězího z oblasti Piemonte.

Rezervace na 224 842 700 či emailem
na restaurants.prague@hilton.com

MAY
WHITE & GREEN ASPARAGUS
Café Bistro
1st May – 31st May
CzecHouse Grill & Rotisserie
2nd May – 31st May
Savour our special white & green
asparagus based menu at Café Bistro
or CzecHouse Grill & Rotisserie.
It is definitely worth a try.

JUNE
WORLD OF BEEF
CzecHouse Grill & Rotisserie
19th – 29th June
6 pm – 11 pm
Is meat your favourite vegetable?
Then follow our recommendation and visit
CzecHouse Grill & Rotisserie. Get spoiled by
delicious beef prepared in various ways.
Choose from US Black Angus Beef, French
Limousin or Piedmont Beef.

For reservations call 224 842 700 or email
restaurants.prague@hilton.com
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ČERVEN
BRUNCH NA DEN DĚTÍ
Café Bistro
1. června
11 am – 3 pm
Přijďte se pobavit a odpočinout si na Den dětí
na náš oblíbený brunch. V Café Bistro na vnitřní
terase lobby se můžete nechat rozmazlit
pochoutkami od našich kuchařů, zatímco děti
se zabaví v koutku plném aktivit. Čeká na ně
módní přehlídka, živí papoušci, medvěd Pombar
s dárečky a mnohem více…
1090 Kč na osobu
100 Kč z každé vstupenky bude věnováno
na charitativní účely
50% sleva pro děti do 12 let
Zdarma pro děti do 3 let
Parkování zdarma
Rezervujte

Rezervace na 224 842 700 či emailem
na restaurants.prague@hilton.com

JUNE
CHILDREN’S DAY BRUNCH
Café Bistro
1st June
11 am – 3 pm
Come enjoy our children’s brunch at Café Bistro.
Sample fresh delicacies from our delectable
buffet while your kids are entertained
in the supervised kids’ corner. Childrens’
fashion show, live parrots, a get-together
with the Pombar bear with treats
and a lot more…
1090 CZK per person
100 CZK from each entry will be used for
charitable purposes
50 % discount for children up to 12 years
Free for children up to 3 years
Free parking
Book now

For reservations call 224 842 700 or email
restaurants.prague@hilton.com
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ČERVENEC/SRPEN
LETNÍ SALÁTY A CHLAZENÉ POLÉVKY
Café Bistro
1. července – 31. srpna
Přivítejte léto na Café Bistro a vychutnejte
si lákavou letní nabídku lehkých salátů
a studených polévek.
ZMRZLINY A SORBETY
Café Bistro
1. července – 31. srpna
Přijďte se v horkých letních dnech osvěžit
a ochutnejte naše lahodné domácí
zmrzliny a sorbety.

Rezervace na 224 842 700 či emailem
na restaurants.prague@hilton.com

JULY/AUGUST
SUMMER SALADS & SANDWICHES
Café Bistro
1st July – 31st August
Welcome summer at Café Bistro
and enjoy a tasty selection
of summer salads & sandwiches.
ICE CREAM & SORBETS
Café Bistro
1st July – 31st August
Spoil yourself with a perfect refreshment
during hot summer days. Sample some of
our homemade ice creams and sorbets.

For reservations call 224 842 700 or email
restaurants.prague@hilton.com
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KVĚTEN
OTEVŘENÍ LETNÍ TERASY - PÁRTY
Cloud 9 sky bar & lounge
Konec května, v závislosti na počasí
Přijďte s námi oslavit otevření letní terasy.
Nenechte si ujít párty s nabídkou lahodných
koktejlů na bázi ovoce a skvělého mixu DJ.
Parkování zdarma

ČERVEN
HENNESSY VERY SPECIAL NIGHT
Cloud 9 sky bar & lounge
19. června
Od 20 hodin

Staňte se součástí tohoto unikátního večera
v Cloud 9 sky bar & lounge, který bude celý
probíhat ve znamení Hennessy. Nechte se
zkrášlit speciálním tetováním, užijte si DJ Tony a
saxofon. Vyhrajte originální dárky, jako láhev
Hennessy X.O. nebo Hennessy Very Special
party set.
Vstup a parkování zdarma
Rezervujte

Rezervace na 224 842 999 či emailem
na info@cloud9.cz

MAY
SUMMER TERRACE LAUNCH PARTY
Cloud 9 sky bar & lounge
End of May, subject to weather
Join us to celebrate our sky bar summer
terrace launch party. Delectable choice
of fruit –based cocktails, DJ and more…
Free parking

JUNE
HENNESSY VERY SPECIAL NIGHT
Cloud 9 sky bar & lounge
19th June
From at 8pm

Be part of this special evening with Hennessy
in our Cloud 9 sky bar & lounge. Enjoy an
unforgettable evening with special tattoos,
live saxophone and DJ Tony. Win original
Hennessy gifts, such as a bottle of
Hennessy X.O. or a Hennessy
Very Special party kit!
Free entrance and parking
Book now

For reservations call 224 842 999 or email
info@cloud9.cz
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ČERVEN – SRPEN
LETNÍ TERASA
Cloud 9 sky bar & lounge
Každý čtvrtek, pátek a sobotu
V závislosti na počasí
Přijďte si odpočinout na Cloud 9 letní terasu.
Užijte si dechberoucí pohledy na Prahu
a ochutnejte něco z nabídky nového BBQ menu
– gurmánské burgery, hot dog a steaky
propečené na vaše přání.
Naše originální koktejly vás během horkých
letních večerů určitě osvěží.

Rezervace na 224 842 999 či emailem
na info@cloud9.cz

JUNE - AUGUST
SUMMER TERRACE
Cloud 9 sky bar & lounge
Every Thursday, Friday and Saturday
Subject to weather
Come relax at our Cloud 9 summer terrace.
Enjoy stunning views of Prague and
sample someting from the new BBQ menu
including gourmet burgers, hot dogs and
steaks, grilled to your liking. Our signature
cocktails will help you to cool down
during hot summer days.
Free parking.

For reservations call 224 842 999 or email
info@cloud9.cz

