
Silvestrovský speciál v hotelu U města Vídně
- Vaše přivítání nového roku v Českém Krumlově 

Vzhledem k blížícímu se závěru tohoto roku bychom vás, naši milí hosté, rádi oslovili 
speciální nabídkou přivítání Nového roku právě v našem hotelu. Tým našich kuchařů pro 
Vás připravil slavnostní Silvestrovké gala menu v našem Gourmet restaurantu Zahrada 
Vídně a jeho Vinném sklepě. Sál Latrán přivítá v odpoledních hodinách návštěvníky 
Komorního koncertu a večerní vítání nového roku rozšíří zajímavé a bohaté oslavy 
v historickém centru Českého Krumlova. 

Přijďte vychutnat kulinářské umění atakujících všechny 
Vaše smysly do  Gourmet Restaurantu Zahrada Vídně, 
který je  mekkou gastronomie s přívlastkem „mettre en 
appétit„ (vzbuzující chuť ke gastronomickým požitkům 
vnímaným všemi smysly)  v Českém Krumlově.

Na Gourmet Restaurant Zahrada Vídně navazuje ideově 
Vinný sklep se sofistikovaným vinným konceptem, 
reprezentovaným širokou a neustále doplňovanou paletou 
nabídky domácích i zahraničních vín. O harmonizaci 
chuťových vjemů se systematicky starají naši profesionální 
sommelieři.

Silvestrovské Degustační Gala Menu

Silvestrovské degustační menu z pečlivě vybraných sezónních surovin pro Vás připravil 
šéfkuchař Robert Burian.

AMUSE BOUCHE
„Dle výběru šéfkuchaře“

Aperitiv
Cremant de Bourgogne brut

*
ČERSTVÉ PEČIVO A MÁSLO
Bílý a celozrnný chléb

BÍLÁ JÁTRA
„Mille - Feuille“  z bílých  kachních  jater  “Foie - Gras”, 

medové želé, čerstvá jablka a pečené těsto  „Phillo“
*

PARMEZÁN 
Torteliny plněné sýrem  „Ricotta“  v silném parmazánovém sabayonu

*
MOŘSKÝ VLK

Na másle pečené filátko z mořského vlka  “Sea-Bass”  a uzená „brandáda“ 
*



HOVĚZÍ SVÍČKOVÁ
Pomalu pečený steak z mladého býčka  “ANGUS“  na paprikové pěně a 

rozmarýnové brambory
*

MUČENKA
Mučenkový sorbet

*
BÍLÁ ČOKOLÁDA A VANILKOVÝ LUSK

Křehké čokoládovo-vanilkové suflé z bílé čokolády  se sklenkou 
vychlazeného kávového “Frappé“a mražený kokosový krém

*

Půlnoční přípitek
Piper Heidsieck champagne

*
VARLHOLNA ČOKOLÁDA

Illy Espreso
s ručně vyráběnou “Remy Martin“ čokoládovou pralinkou

*

Digestiv
“Remy Martin“

Přivítání nového roku hudbou – Slavnostní koncert v našem hotelu - sál LATRÁN
31.prosince – 16.00 hod

Nabízíme to nejlepší z klasické hudby v jemně odlehčené atmosféře konce roku. 
Programem zazní známé melodie od mimořádných tvůrců, jako jsou VIVALDI, 
GOUNOD, MOZART, DVOŘÁK, SMETANA, CHOPIN 
Večer Vás provede komorní soubor MELODIE – kvintet – cemballo, soprán, 2x housle, 
violoncelo

Oslava příchodu Nového roku na českokrumlovském 
náměstí Svornosti – Dlouhou nocí zní hudba zlatých
šedesátých až devadesátých let. Oslavy trvají od 21.00 do 
02.00 
Program doprovázejí speciální silvestrovské long, short, 
hot a happy drinky. 
O půlnoci slavnost zakončí velkolepý ohňostroj nad 
městem.

Rádi Vám poskytneme bližší informace a proto nás neváhejte kontaktovat. 

Hotel U města Vídně
Latrán 77, 381 01  Český Krumlov
Tel: +420 380 720 112
email: info@hmv.cz; sales@hmv.cz

Na Vaši návštěvu se těší tým hotelu U města Vídně


