
Harmony Club Hotel Ostrava
www.harmonyclub.cz

obchod.ov@harmonyclub.cz 
Tel.: +420 596 652 122, 111 

Mob.: +420 731 191 945, 778 717 089

COFFEE BREAK
NABÍDKA

Teplé nápoje: cena v Kč/ks
Káva překapávaná s mlékem, cukr 35,-
Čaj dle nabídky, citron, cukr 32,-
Espresso s mlékem 45,-
(pro menší skupiny do 15ti osob) 

Ostatní nápoje:
Minerální voda Mattoni  0,33 l 30,-
Pramenitá voda Bonaqua   0,25 l  30,-
neperlivá, jemně perlivá  
Coca Cola, Coca Cola light   0,33 l 35,-
Kinley Tonic, Kinley Tonic Ginger  0,2 l 35,-
Cappy – různé druhy 0,2 l 40,-
Nealkoholické pivo Radegast - Birell  0,33 l 30,-
Láhvové pivo Plzeňský Prazdroj 12°  0,33 l 35,-

Slané pečivo a ostatní: cena v Kč/ks
Chlebíček šunkový 28,-
Chlebíček sýrový 28,-
Chlebíček s debrecínkou a hermelínem  30,-
Chlebíček s anglickým roastbeefem 35,-
Chlebíček s rajčaty a mozzarellou 40,-
Obložený mini toast  25,-
Sendvič se šunkou a sýrem   30,-
Obložená banketka – světlá, cereální   30,-
Obložená bageta se šunkou, sýrem a zeleninou 50,-
Sýrový croissant 20,-
Jednohubky  8,-
(doporučené množství na osobu 5 ks/osoba) 
(se sýrovou pěnou a mandarinkou, s nivou a olivou,  
s klobáskou, se šunkovou pěnou, s hermelínem)
Čerstvá kořenová zelenina s dipem 15,-
dle nabídky (100 g/osoba) 

Všechny výše uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

Sladké pečivo: cena v Kč/ks
Mini koláček  15,-
Mini zákusky – různé druhy  22,-
Medový dort Marlenka 60 g – medová, kakaová 30,-
Klasické medové kuličky Marlenka 20,-
Medové kuličky Marlenka s kakaem 20,-
Moravské koláče střední – různé druhy  20,-
Muffin – světlý s višňovou marmeládou,  27,-
tmavý s čokoládou   
Croissant sladký  22,-
Sváteční koláč   25,-
Domácí jablkový závin  30,-
Domácí meruňkový tvarožník  30,-
Kobliha s jahodovou/meruňkovou náplní 20,-
Domácí bublanina s ovocem 25,-
Oplatky balené – různé druhy (miňonky), 1 ks 20,-
Finger food – různé druhy 45,-

Ovoce a zelenina:
Ovoce – různé druhy, 1 kg 250,-
Zelenina – různé druhy, 1 kg 250,-
(salátová okurka, 
rajčata, papriky)
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COFFEE BREAK
MENU

BASIC 

 Káva s mlékem
   Výběr z ovocných  

a černých čajů 
   Jemně perlivá/neperlivá 

minerální voda  
   Stolní pramenitá voda 

s ledem a citronem

 HARMONY 
 Káva s mlékem
   Výběr z ovocných  

a černých čajů 
   Jemně perlivá/neperlivá 

minerální voda   
   Stolní pramenitá voda 

s ledem a citronem
   Variace jemného  

sladkého a slaného  
pečiva (2 ks/osoba)

   Čerstvý ovocný špízek

REGULAR

 Káva s mlékem
   Výběr z ovocných  

a černých čajů
   Jemně perlivá/neperlivá 

minerální voda   
   Stolní pramenitá voda 

s ledem a citronem
   Obložené chlebíčky  

– šunkový, sýrový  
(2 ks/osoba)

   Minikoláček 
(1 ks/osoba)

BREAKFAST

 Káva s mlékem
   Výběr z ovocných  

a černých čajů
   100% džus  

(pomeranč, jablko)
   Jemně perlivá/neperlivá 

minerální voda  
   Míchaná vejce,  

mini – párky, rozpečené 
houstičky

   Kobliha  
s meruňkovou nebo  
s jahodovou náplní

65,- 
1 osoba

129,- 
1 osoba

135,- 
1 osoba

150,- 
1 osoba

          doba trvání COFFEE BREAKU max. 20 minut




