PROSTOR
KTERÝ JSTE HLEDALI

S čím pomáháme

Co nabízíme

Co děláme

Obchodní jednání

Vnitřní prostory

Degustaci vín

Vánoční večírky

Celková kapacita:

Menu našich šéfkuchařů

Malý salónek:

Nezapomenutelnou chuť

Tiskové konference

Zrcadlový velký salónek:

Skvělý servis

Výročí

Prostor:

Firemní večírky

2 salónky

Narozeninové oslavy

140 k sezení, 200 na stání

Oslavy & Večírky

16 míst

Koktejlové večírky

Workshopy

30 míst
212 m

2

Soukromé eventy
Mimořádné jídlo
České speciality

Útulnou atmosféru

Stylovou restauraci

JÍDLO

MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ

Připravujeme pokrmy vždy s láskou, a
proto vybíráme sezónní nejčerstvější
suroviny, ze kterých společně s klientem
vybíráme nejvhodnější sestavení menu
dané události. Nebojíme se zkoušet
nové věci. Jsme otevřeni všem chutím.

Pokrmy nabízíme servírované v mnoho
variantách. V podobě tříchodového
menu, čtyřchodového menu, bufetu či v
podobě menších canapé tedy cocktail.
Jsme tvořiví, proto především dbáme na
požadavcích klienta.

Kreativita a kvalita je pro nás prioritou,
proto je cena opravdu individuální,
odvíjí se od vybraných jídel a způsobu
servírování. Náš profesionální kulinářský tým s vámi vždy najde to nejlepší
řešení.

DETAILY

PŘIZPŮSOBENÉ PODLE VÁS

Naši specialisté budou s vámi na vaši akci
spolupracovat tak, aby vytvořili menu
podle vašich představ a vybrali to nejlepší
k nezapomenutelnému zážitku. Z nového
menu našich šéfkuchařů si opravdu vybere
každý.

“
Můžete si být jisti, že na žádný detail
nezapomínáme. Přistupujeme ke každé
události s nejvyšší péčí. Bez ohledu na
to, jak jednoduchou nebo extravagantní
vaši událost chcete mít, bude to zkrátka
výjimečné. Nabízíme bohatý kulinářský
zážitek.

Udělejme to
jak budete chtít vy

„

My víme co děláme a baví nás to.
Tvoříme to pro každého z vás.
František Bača - šéfkuchař

PROČ MY?

PROSTĚ. HEZKY. KREATIVNĚ.

Protože eventy jsou naším koníčkem, vášní, a hlavně je to práce, která nás baví. Využijte
prostor v centru Prahy, skvělého jídla a udělejte jakoukoliv událost u nás. Ať malou
nebo velkou, společně vymyslíme, jak to nejlépe uchopit. Kontaktujte rovnou náš tým
na níže uvedený email a budeme se těšit na osobní setkání.

Vaše Colore

Café Colore
Palackého 740/1, Praha 1
tel.: +420 222 518 816
e-mail: management@cafecolore.cz

O váš gastronomický zážitek se stará František Bača
Chef restaurace Café Colore.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Vaše Colore.

Restaurant Café Coloré

