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KVĚTEN
VEČERY S ŽIVÝM JAZZEM
Zinc Lounge & Bar
Každé úterý a středu*
Od 21.00 hodin do půlnoci
Zinc se stane pódiem pro talentované mladé
hudebníky ze slavné české konzervatoře.
Ochutnejte originální signature koktejly v Zinc
Lounge & Bar během „Happy hour” za poloviční
cenu.
Rezervujte
*Nevztahuje se na dny utkání Champions League

BRUNCH NA DEN MATEK
Restaurace Zinc
11. května
12.30 – 15.00 hodin
Neomezená konzumace z rautového stolu
včetně skleničky Prosecca, nealkoholických
nápojů, místního vína a točených piv.
Čerstvé ústřice a humři, sushi, pečená
masa neodolatelná nabídka dezertů a mnohem
více… Hlídaný dětský koutek včetně dětského
rautového stolu a aktivit, tentokrát děti připraví
dáreček pro maminku.
990 Kč na osobu
Zdarma pro děti do 6 let
350 Kč pro děti mezi 7 a 12 lety
Parkování zdarma
Rezervujte
Rezervace na 221 822 300 či emailem
na zinc@hilton.com

MAY
LIVE JAZZ NIGHTS
Zinc Lounge & Bar
Every Tuesday and Wednesday*
From 9 pm until midnight
Zinc will become a stage for talented
young performers from the famous Czech music
school. Try Zinc’s signature cocktails during the
‘Happy hour’ promotion
for half price.
Book now
*Not available during Champions League matches

MOTHER’S DAY BRUNCH
Zinc Restaurant
11th May
12:30 pm – 3 pm
Unlimited consumption from the buffet
including a glass of Prosecco, soft drinks, house
wine and draught beer. Fresh oysters, lobsters,
sushi, a carvery station as well as a tempting
selection of desserts are waiting for you.
Kid’s have their own buffet in a supervised
corner, including an art & craft school
to create mother’s gifts.
990 CZK per person
Free for children up to 6 years
350 CZK for children from 7 to 12 years
Free of charge parking
Book now
For reservations call 221 822 300
or email zinc@hilton.com
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KVĚTEN - ČERVEN
NEDĚLNÍ BRUNCH
Restaurace Zinc
Každou neděli
12.30 – 15.00 hodin
Neomezená konzumace z rautového stolu
včetně skleničky Prosecca, nealkoholických
nápojů, místního vína a točených piv.
Čerstvé ústřice a humři, sushi, pečená
masa, neodolatelná nabídka dezertů, hlídaný
dětský koutek a mnohem více...
990 Kč na osobu
Zdarma pro děti do 6 let
350 Kč pro děti mezi 7 a 12 lety
Parkování zdarma
Rezervujte
TO NEJLEPŠÍ OD ŠÉFKUCHAŘE
Restaurace Zinc
Od 10. dubna
18:00 – 22:30 hodin
Užijte si interaktivní kulinářskou show našeho
týmu mezinárodních kuchařů, který připraví
chutné delikatesy přímo před Vašima očima.
úterý – Chutě Česka / středa– Asijské potěšení
595 Kč na osobu za neomezenou konzumaci.
Rezervujte
Rezervace na 221 822 300 či emailem
na zinc@hilton.com

MAY - JUNE
SUNDAY BRUNCH
Zinc Restaurant
Every Sunday
12.30 pm – 3 pm
Unlimited consumption from the buffet
including a glass of Prosecco, soft drinks,
house wine and draught beer.
Fresh oysters and lobsters, sushi, carvery
station, selection of desserts, kids’ buffet,
supervised kids’ corner and much more…
990 CZK per person
Free for children up to 6 years
350 CZK for children from 7 to 12 years
Free of charge parking
Book now
CHEF’S BEST
Zinc Restaurant
From the 10th April
6 pm – 10.30 pm
Enjoy an interactive cooking show prepared by
our team of chefs in front of your eyes.
Tuesday – Czech flavours
Wednesday – Asian delights
595 CZK per person for unlimited
consumption.
Book now
For reservations call 221 822 300
or email zinc@hilton.com

KALENDÁŘ AKCÍ | EVENT CALENDAR
HILTON PRAGUE OLD TOWN

ČERVEN - ČERVENEC
FOTBALOVÁ HOREČKA - WORLD CUP 2014
Zinc Lounge & Bar
12. června – 13. července
12:00 – 1:00 hodin
Nechte se během letošního Mistrovství světa
strhnout fotbalovou horečkou. Přijďte fandit
oblíbenému týmu a ochutnejte něco
z tématického fotbalového menu, které zahrnuje
sklenku Coca-Coly nebo točeného piva Pilsner.
Užijte si zápasy na velké padesátipalcové
obrazovce a se zapojte do soutěže o ceny.

ČERVENEC/SRPEN
ASIJSKÝ GRILL
Restaurace Zinc
18:00 – 23:00 hodin
Do 7. září
Náš šéfkuchař Ari Munandar připravil s největší
péčí tématické menu pro letní měsíce. Zažijte
autentické asijské chutě a okuste originální
recepty jako například grilované jehněčí na
srílanský způsob nebo hovězí žebírka kalbi.
Rezervujte

Rezervace na 221 822 300 či emailem
na zinc@hilton.com

JUNE - JULY
FOOTBALL FEVER WITH WORLD CUP 2014
Zinc Lounge & Bar
12th June – 13th July
noon – 1 am
Feel the football fever during this year’s World
Cup at Zinc Lounge & Bar and try
our theme snack menu, including
a glass of Coca-Cola or Pilsen beer.
Watch the matches on the 50” screen
and win a prize in our games.

JULY/AUGUST
ASIAN GRILL
Zinc Restaurant
6 pm – 11 pm
Until 7th September
Our Executive Chef Ari Munandar has come up
with a themed menu for the summer months,
prepared with the greatest care. Experience the
authentic Asian flavours and original recipes like
Sri Lankan Barbeque Lamb or Beef Ribs Kalbi.
Book now

For reservations call 221 822 300
or email zinc@hilton.com
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ČERVENEC/SRPEN
LETNÍ ZMRZLINY
Zinc Lounge & Bar
9:00 – 1:00 hodin
Do 7. září
Přijďte se osvěžit ledovými variacemi
zmrzlin a sorbetů připravených naším týmem
cukrářů.

Rezervace na 221 822 300 či emailem
na zinc@hilton.com

JULY/AUGUST
SUMMER ICE CREAMS
Zinc Lounge & Bar
9 am – 1 am
Until 7th September
Enjoy the taste of our finest handmade ice
creams and sorbets to feel refreshed during hot
summer days.

For reservations call 221 822 300
or email zinc@hilton.com

