RAUTOVÁ NABÍDKA

STUDENÁ KUCHYNĚ (nabídka na 1kg, pokud není uvedeno jinak)
Kanapky ,,classic“ (pomazánky, uzeniny, sýry ,zelenina) 1ks – 20 Kč
Kanapky ,, delicates“ (losos, kozí sýr, roastbeef, parmská šunka) 1ks – 30 Kč
Variace výběrových sýrů – 1100 Kč
Mísa českých a moravských uzenin – 1100 Kč
Parmská šunka se žlutým melounem – 1250 Kč
Šťavnatý roastbeef podávaný s křenovým žervé – 1350 Kč
Hovězí tatarák namíchaný dle šéfkuchaře, s topinkami a česnekem – 1350 Kč
Tataráček z lososa podávaný s opečeným toastem – 1550 Kč
Řecký salát s olivami a balkánským sýrem – 600 Kč
Cherry rajčata s mozzarelou, bazalkou a balsamicem – 950 Kč
Zeleninová mísa – 400 Kč
Ovocná mísa – 400 Kč

PŘÍLOHY (nabídka na 1kg, pokud není uvedeno jinak)
Grilovaná zelenina – 700 Kč
Restované fazolové lusky na slanině s plátky česneku – 600 Kč
Gratinované brambory se smetanou sypané parmezánem 550 Kč
Restované gnocchi s česnekovými lupínky – 550 Kč
Domácí americké brambory – 450 Kč
Hranolky – 450 Kč
Rozpečená bageta s bylinkovým máslem 1ks – 35 Kč
Čersvé pečivo (bagetky světlé a tmavé, banketky, chléb) 1 ks – 25 Kč

RAUTOVÁ NABÍDKA

TEPLÁ KUCHYNĚ (nabídka na 1kg, pokud není uvedeno jinak)
Pikantní hovězí guláš s červenou cibulkou – 990 Kč
Smažené mini řízečky kuřecí – 900 Kč
Smažené mini řízečky vepřové – 900 Kč
Kuřecí roládky se špenátovými listy a sýrem – 1100 Kč
Krůtí prsíčka ve slaninovém kabátku s mozzarelou – 1100 Kč
Kuřecí paličky v medové marinádě – 850 Kč
Medailonky z vepřové panenky na restovaným žampionech – 1150 Kč
Pečená vepřová žebra v chilli marinádě/v medové marinádě – 450 Kč
Grilovaný filet z lososa dopékaný na bylinkovém másle – 1350 Kč
Těstoviny a gnocchi dle výběru – 750 Kč
Grilovaný marinovaný lilek se sušenými rajčaty 600 Kč

OMÁČKY (nabídka na 1l)
Teplé omáčky (hříbková, čedarová, pepřová, demi glase) – 550 Kč
Studené dresingy (bylinkový, limetkový, medovo – hořčičný, česnekový, pikantní) – 380 Kč
Majonéza Aioly, kečup, chilli omáčka, hořčice, tatarka – 250 Kč

DEZERTY (nabídka na 1 ks)
Jablečný závin – 25 Kč
Zákusky dle dle domluvy (panna cotta, míša řez, Tiramisu a další)

STORNO PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení
1.1 Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace společenské akce – svatba, barbecue,
raut,hostina, jiné podobné akce (dále jen „Akce“) sjednané mezi objednatelem Akce (dále
jen„Objednatel“) a poskytovatelem Akce, jímž se rozumí ChargeBox CZ s.r.o. Restaurant HIT,
Hradecká 775/115, Hradec Králové, 500 11 , IČO 28109040 (dále jen „Poskytovatel“).
1.2 Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše případné zálohové platby.
1.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 14 dnů před
uskutečněním Akce. Záloha činí obvykle, pokud se Objednatel a Poskytovatel nedohodnou jinak,
50 % z celkové částky objednané akce. Záloha může být zaplacena Poskytovateli v hotovosti nebo
na účet na základě zálohové faktury.
1.4 V případě zrušení Akce, u které již byla provedena zálohová platba a dle storno podmínek je
výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, je Poskytovatel povinen
Objednateli vrátit zpět částku převyšující storno poplatek.
1. Storno podmínky pro Akce
2.1. Poskytovatel je oprávněn účtovat storno poplatek u Akce za následujících podmínek:
2.1.1. storno Akce více jak 30 dnů před datem konání akce – bez poplatku;
2.1.2. storno Akce 29 – 20 dnů před datem konání akce – storno poplatek ve výši 50%
2.1.3. storno Akce 19 – 10 dnů před datem konání akce – storno poplatek ve výši 80 % ceny
2.1.4. v případě zrušení Akce méně než 7 dnů před datem konání Akce, účtuje poskytovatel
storno poplatek 100 % z ceny objednávky.
1. Storno podmínky ze strany Poskytovatele
3.1. Poskytovatel je oprávněn uplatnit vůči Objednateli storno za přesně stanovených podmínek.
3.1.1. Mimořádná událost. Za mimořádnou událost se kromě živelné pohromy považuje také
přerušení dodávky elektřiny, plynu a vody, epidemie nemoci či jiné události, které nařídí orgány
státní správy. V případě vzniku této události nemá druhá strana nárok na žádné odškodnění.
3.1.2. Dojde-li ke stornu ze strany Poskytovatele z jiného důvodu v době delší než 15 dnů před
dohodnutým začátkem Akce, nemá druhá strana právo na žádný kompenzační poplatek.
3.1.3. Dojde-li ke stornu ze strany Poskytovatele z jiného důvodu v době 6-15 dní před
dohodnutým začátkem akce, vyplatí Poskytovatel Objednateli kompenzační poplatek ve výši
500 Kč.
3.1.4. Dojde-li ke stornu ze strany Poskytovatele z jiného důvodu za méně než 6 dní před
dohodnutým začátkem akce, vyplatí Poskytovatel Objednateli kompenzační poplatek ve výši
2000 Kč.
1. Závěrečná ustanovení
4.1 Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis, fax).
4.2 Zrušení objednávky lze provést ze strany Poskytovatele i Objednatele pouze písemně (email,dopis, fax).

Nicole Cohornová
Restaurace HIT
Odpovědná osoba

