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NEW YEAR’S EVE CELEBRATIONS

ZLATÁ PRAHA RESTAURANT
Your Chic.a.go New Year’s Eve Gala
The year is nearing its end – make the last few hours special. Greet the 
New Year with a delicious 9-course menu paired with top wines and 
champagnes. Live Jakub Zomer Band entertainment with singer Cele-
nia and the combination of Jazz, Swing and Latin Jazz music promises 
a great show. The evening becomes a work of art which you will long 
remember. The first moments of 2010 will be welcomed with fireworks 
viewed from the Zlatá Praha Terrace.

Zlatá Praha Restaurant
31 December 2009
from 19:00

Ticket price: CZK 9.935 per person including food, wines, soft drinks, 
coffee and tea.
Evening attire

SILVESTROVSKÉ OSLAVY

ZLATÁ PRAHA RESTAURANT
Vaše Chic.a.go jedinečná party
Starý rok se nenávratně blíží ke svému konci – oslavte proto posledních 
pár hodin právě s námi. Lahodné 9-chodové menu doplněné pečlivým 
výběrem špičkových vín a šampaňského je zárukou dokonalé silvestrov-
ské oslavy. O zábavu se postará Jakub Zomer Band s uznávanou ame-
rickou zpěvačkou Celenií, která ze svého repertoáru nabídne kombi-
naci jazzu, swingu a latinské jazzové hudby.  Výjimečný večer tak slibuje 
nezapomenutelnou podívanou. První momenty roku 2010 přivítáme na 
terase restaurace Zlatá Praha velkolepým ohňostrojem.

Zlatá Praha Restaurant
31. prosince 2009
od 19:00

Cena vstupenky: Kč 9.935 za osobu včetně menu, vína, nealkoholických 
nápojů, kávy a čaje.
Večerní společenský oděv



New Year’s Eve Menu:
Amouse Bouche

Smoked Pacific Halibut Tartare, poached Halibut Slice in Olive Oil, 
smooth Hokkaido Pumpkin Mousse

Organic Hereford Beef Tongue Carpaccio from “Ostrov nad Ohri” 
cattle range, marinated Horseradish in Honey, baked Herb Toast

Crab Bisque with Sweet Corn Purée and Kamchatkan Crab Meat

Baked Sea Bass with grilled Foie Gras on Cherry Tomatoes Confit, 
Vanilla Emulsion with dried Tomatoes and sweet Potatoes

Gazpacho Sorbet with Pata Negra Chips

Wagyu Kobe Entrecôte with Carabinieri Prawn, Ravioli with smoked 
Celery Brunoise and Carrot Pappardelle 

Roe-deer Ragout with Porcini Mushrooms, Herb Gnocchi, poached 
William Pear and roasted Cranberries

Selection of French Cheese with Home-made Fruit Bread
(Comté, Munster, Pont-l’Évêque, Reblochon)

Chocolate Moelleux with Milk-honey Ice Cream, Pistachio Sabayon 
and candied Fruit

Bonbons from our Pastry Chef

Traditional Bohemian Midnight Meal
Sour Lentils with Garlic and Marjoram, smoked Suckling Pig with 
Horseradish Purée

Silvestrovské menu:
Amouse Bouche

Tataráček z uzeného pacifického halibuta a řez pošírovaného halibuta 
v olivovém oleji doplněný jemnou pěnou z dýně Hokkaido

Carpaccio z hovězího jazyka pocházející z plemene Hereford z rodiné farmy 
v Ostrově nad Ohří, marinovaný křen v medu, opečený bylinkový toast

Krabí Bisque s kukuřičným pyré a masem z kamčatského kraba 

Pečený mořský ďas s grilovanými foie gras na konfitovaných cherry 
tomatech a vanilkové emulzi se sušenými tomaty a sladkými brambory

Gazpacho sorbet a chipsy Pata Negra 

Entrecote z hovězího Wagyu s krevetou Carabinieri, raviola s uzenými 
celerovými kostkami a mrkvové pappardelle

Srnčí ragú s hříbky a bylinkovými nočky, pošírovaná hruštička William 
a restované brusinky

Výběr francouzských sýrů s ovocným chlebem
(Comté, Munster, Pont-l’Évêque, Reblochon)

Čokoládové moelleux s mléčno-medovou zmrzlinou, pistáciový sa-
bayon a kandované ovoce

Bonbóny od našich cukrářů

Půlnoční jídlo
Vařená barevná čočka s česnekem a majoránkou, zauzené selátko 
a křenové pyré



NEW YEAR’S EVE CELEBRATIONS

BALL ROOM
Remember the Time – New Year’s Eve Celebration
Our Ballroom will be as spectacular as ever this New Year’s Eve,  
offering a range of entertainment, the highlight of which is a glamorous 
“Remember the Time” gala with the live Dum Doobie Doobie Band 
bringing you back to the time of 1900’s Moulin Rouge, 1930’s Chicago, 
1960’s Rock N Roll, and Michael Jackson. The sensational DJ will be 
showcasing a variety of Oldies, 80’s, today’s Pop and Rock music.  
Children will be spoiled in a separate supervised playroom with a DVD 
movie selection. The program includes a surprise Magician and dance 
lessons for everyone! The plaza in front of the hotel is the perfect place 
to watch our own spectacular midnight fireworks.

Ballroom
31 December 2009
From 19:00

Ticket price: CZK 3.935 per person
Free flow soft drinks and ½ bottle of local wine per person
Children up to 6 years free
Children from 6 – 12 years half price
Free flow champagne for additional CZK 490 
Evening attire

Remember the Time Buffet Highlights:
The buffet will feature a variety and selection of live cooking stations 
including oyster, grill, Thai, traditional Bohemian dishes and also 
features fresh salad and dessert bar.

SILVESTROVSKÉ OSLAVY

SPOLEČENSKÝ SÁL
Remember the time – Silvestrovská oslava
Oslava ve společenském sále hotelu slibuje, tak jako v minulých  
letech, velkolepý zážitek nabitý skvělým programem, v jehož hlavní části  
“Remember the Time” Vás společně s kapelou Dum Doobie Dobie 
provedeme érou Moulin Rouge, Chicago, Rock N Roll a nezapomenu-
telného krále popu Michaela Jacksona. Skvělý DJ přehraje paletu hitů 
od Oldies, 80. let až po současnou hitparádu. Pro děti máme připra-
vený vlastní koutek s pečovatelkou a výběrem nejoblíbenějších filmů 
na DVD. Zručný kouzelník a taneční lekce zaručeně potěší každého. 
Náměstí před hotelem bude ideálním místem pro načerpání čerstvého 
vzduchu a shlédnutí úchvatného půlnočního ohňostroje.

Společenský sál
31. prosince 2009
Od 19:00

Cena vstupenky: Kč 3.935 za osobu
Včetně nealkoholických nápojů a ½ lahve lokálního vína na osobu
Děti do 6 let zdarma
Děti od 6 – 12 let poloviční cena
Neomezená konzumace šampaňského za příplatek Kč 490
Večerní společenský oděv

Výběr z menu “Remember the Time”:
Příprava pokrmů přímo před Vámi zahrnuje grilované speciality, 
ústřicový, thajský a český koutek včetně salátového a cukrářského 
baru.





NEW YEAR’S EVE CELEBRATIONS

DUKE’S BAR & CAFÉ
New Year’s Eve Party and Dance
Join us for a New Year’s Eve Buffet followed by dancing until early 
morning. Our DJ with his greatest hits selection and video-projection 
will be putting you in the right mood. Dance the night away and enjoy 
midnight fireworks in front of the Hotel.

Duke’s Bar & Café
31 December 2009
From 19:00, DJ from 21:00

Ticket price: CZK 1.935 per person
Welcome Drink and Buffet

New Year’s Eve Party and Dance Buffet Highlights:
Boullabaisse of the North Sea Fish with crispy Toasts and Garlic  
Mayonnaise
Grilled Salmon Skewers with Lemon Straw
Baked Saddle of Veal with Forest Mushrooms Risotto
Fried Beef Escalopes marinated in Garlic
Selection of InterContinental Praha Desserts

SILVESTROVSKÉ OSLAVY

DUKE’S BAR & CAFÉ
Silvestrovská párty s diskotékou
Užijte si silvestrovskou oslavu s výtečným pohoštěním a diskotékou do 
časných ranních hodin. Náš DJ, s nabídkou nejoblíbenějších a nejžhavějších 
hitů a video projekcí,  Vás dostane do pravé silvestrovské nálady. Protancuj-
te se půlnocí a užijte si slavnostní ohňostroj na náměstí před hotelem. 

Duke’s Bar & Café
31. prosince 2009
Od 19:00, DJ hraje od 21:00

Cena vstupenky: Kč 1.935 za osobu
Včetně uvítacího nápoje a silvestrovského buffetu

Výběr z menu Silvestrovské party s diskotékou:
Francouzská bujabéza s kusy grilovaných ryb a mořských plodů 
doplněná zlatavými toasty a česnekovou majonézou
Grilované špízy z lososa na citrónové trávě
Pečený telecí hřbet s houbovým rizotem
Smažené hovězí řízečky marinované v česneku
Výběr z dezertů InterContinental Praha



START 2010 WITH AN UNFORGETTABLE 
BRUNCH

New Year’s Day Brunch
The night was short, but next morning you have all the time in the 
world: our traditional New Year’s Day Brunch is the perfect start to the 
New Year. Enjoy a delightful selection of culinary specialties and reviving 
drinks along with live piano music.

Zlatá Praha Restaurant
1 January 2010
11:00 – 15:00 

CZK 1.090 per person
Children up to 6 years free
Children from 6 – 12 years half price
Free flow champagne for additional CZK 490
Free flow house wine or Bohemia Sekt for additional CZK 350
Supervised playroom for children inclusive

New Year’s Day Brunch Highlights:
Welcome Drink Bloody Mary
Sour & Spicy Soup
Traditional New Year’s Lentil Soup
Baked Mushroom Barley Risotto “KUBA”
Confit Salmon Steak in Thyme Oil
Baked Turkey with Herb Sauce
Buffalo Roast Beef marinated in Chocolate Salt
Sirloin of Beef Medallions with Cream Sauce and Vegetables
Baked Goat Cheese with Walnut Mousse and Garden Cress Purée
Jasmine Rice with Anise Liqueur

ZAČNĚTE ROK 2010 S NEZAPOMENUTELNÝM 
BRUNCHEM

Novoroční brunch
Noc byla krátká, ale následující ráno máte opět moře času: náš tradiční 
Novoroční Brunch je tím pravým začátkem pro vstup do nového roku ve 
skvělé náladě. Užijte si výběr těch nejlepších specialit a osvěžujících nápojů. 
Sváteční klavírní melodie Vás příjemně naladí do prvního dne roku 2010.

Zlatá Praha Restaurant
1. ledna 2010
11:00 – 15:00 

Kč 1.090 za osobu
Děti do 6 let zdrama 
Děti od 6 – 12 let poloviční cena 
Neomezená konzumace šampaňského za příplatek Kč 490
Neomezená konzumace lokálního vína nebo Bohemia Sektu 
za příplatek Kč 350
Dětský koutek s pečovatelkou zdarma

Z Novoročního brunche vybíráme:
Uvítací nápoj Bloody Mary
Pálivo kyselá polévka
Novoroční čočková polévka
Kroupový KUBA s opečenými hřiby
Konfitovaný steak z lososa s tymiánovým olejem
Pečený krocan s bylinkovou omáčkou
Rostbíf z bizona marinovaný v čokoládové soli
Medailonky z hovězí svíčkové se smetanovou omáčkou a kořenovou 
zeleninou
Zapečený kozí sýr, ořechová pěna a řeřichové pyré
Jasmínová rýže s anýzovým likérem



CATERING’S BEST BY INTERCONTINENTAL

Let Us Cater For Your Celebration
Christmas is a time for everyone to get together and celebrate with 
friends, family and colleagues – so if you are looking to plan something 
this year, look no further. Catering’s Best by InterContinental offers 
something for everyone from a sumptuous banquet at famous places 
such as Prague Castle, Rudolfinum and Troja Chateau to a stunning 
finger food buffet at your office or at home. 

Do not miss out! The best dates are selling fast. Book with us before 
October 30 and receive a free 5 kg Prague Ham for 15 – 50 guests. 
Over 50 guests receive a 10 kg Prague Ham.

For more information and bookings please contact our catering 
specialists +420 296 630 310 or
e-mail praha@cateringsbest.com
www.cateringsbest.com

CATERING’S BEST BY INTERCONTINENTAL

Zajistíme dokonalý cateringový servis pro Vaši oslavu
Vánoce jsou ideálním časem pro všechny, kdo chtějí slavit společně 
s přáteli, rodinou a kolegy – pokud tedy plánujete nějakou oslavu tento 
rok, již nehledejte dále. Catering’s Best by InterContinental nabízí něco 
pro všechny. Od velkolepé události v nejvyhlášenějších lokalitách Prahy, 
jako je například Pražský hrad, Rudolfinum či Trojský zámek po báječ-
nou menší oslavu v prostorách Vaší firmy či přímo u Vás doma.

Nečekejte, vánoční rezervace se plní rychle. Rezervujte si Vaši osla-
vu do 30. října a získejte tak navíc 5 kg Pražské šunky od kosti pro  
15 – 50 hostů zdarma nebo 10 kg pro 51 a více hostů.

Pro více informací a rezervace kontaktujte prosím naše cateringové 
specialisty na tel. +420 296 630 310 nebo 
e-mail: praha@cateringsbest.com
www.cateringsbest.com



FESTIVE SEASON ACCOMMODATION

Exclusive New Year’s Eve Package 
Available from 29 December 2009 until 2 January 2010, the Exclusive 
New Year’s Eve Package is priced from EUR 1.497 and includes:
• 3 nights accommodation in an Executive Suite for two persons
• welcome gift
• Buffet breakfast for two in the hotel restaurant Primator 
• Free entrance to our swimming pool, sauna, whirlpool and gym
• New Year’s Eve Gala at Zlatá Praha Restaurant for 2 persons
• Excluding 9% VAT

Classic New Year’s Eve Package 
Available from 29 December 2009 until 2 January 2010, the Classic 
New Year’s Eve Package is priced from EUR 789 and includes:
• 3 nights accommodation in a Deluxe room for 2 persons
• Buffet breakfast for two in the hotel restaurant Primator 
• Free entrance to our swimming pool, sauna, whirlpool and gym
• Two tickets to the hotel’s New Year’s Eve “Time To Remember” 

Party in Ballroom which includes a lavish buffet reception, live music, 
dancing and fireworks on the hotel plaza

• Excluding 9% VAT

One Night New Year Package
Valid on 31 December 2009 only, the New Year Package is priced from 
EUR 449 and includes:
• One night accommodation in a Classic Room for two persons
• Buffet breakfast for two in the hotel restaurant Primator 
• Two tickets to the hotel’s New Year’s Eve “Time To Remember” 

Party in Ballroom which includes a lavish buffet reception, live music, 
dancing and fireworks on the hotel plaza

• Excluding 9% VAT

Please note, all packages require a non-refundable deposit of the entire 
stay at the time of booking.

SVÁTEČNÍ NABÍDKA UBYTOVÁNÍ 

Exkluzivní silvestrovský balíček 
Exkluzivní novoroční balíček, platný v období od 29. prosince 2009 –  
2. ledna 2010, v ceně již od EUR 1.497 zahrnuje:
• Ubytování na 3 noci v Executive Suite pro 2 osoby
• Dárek na uvítanou
• Bufetová snídaně pro 2 osoby v restauraci Primátor 
• Volný vstup do bazénu, sauny, vířivky a posilovny 
• Unikátní silvestrovská oslava pro 2 osoby v restauraci Zlatá Praha 
• Nezahrnuje 9% DPH

Standardní silvestrovský balíček 
Standardní novoroční balíček, platný v období od 29. prosince 2009 –  
2. ledna 2010, v ceně již od EUR 789 zahrnuje:
• Ubytování na 3 noci v Deluxe pokoji pro 2 osoby
• Bufetová snídaně pro 2 osoby v restauraci Primátor 
• Volný vstup do bazénu, sauny, vířivky a posilovny 
• Silvestrovská oslava „Remember the Time“ ve společenském sále 

hotelu pro 2 osoby 
• Nezahrnuje 9% DPH

Silvestrovský balíček s přenocováním
Silvestrovský balíček s přenocováním, platný pouze 31. prosince 2009,  
v ceně již od EUR 449 zahrnuje:
• Ubytování na 1 noc ve standardním pokoji pro 2 osoby
• Bufetová snídaně pro 2 osoby v restauraci Primátor 
• Silvestrovská oslava „Remember the Time“ ve společenském sále 

hotelu pro 2 osoby 
• Nezahrnuje 9% DPH

Prosíme, vezměte na vědomí, že na všechny zvýhodněné Silvestrovské 
balíčky bude při rezervaci vyžadována 100% nevratná předplatba.



UNIQUE EXPERIENCES

Christmas Markets

Christmas markets are a key ingredient of the Czech festive magic. 
The Prague Christmas markets light up the city centre at this time of 
year, bringing tourists and locals together to enjoy the holiday spirit, 
in a true‚ winter wonderland’ setting.
The Prague Christmas markets run daily throughout December.  
They take place at the Old Town Square, Wenceslas Square, with 
smaller ones at Havelske Trziste and Namesti Republiky. All are 
within 10 minutes walking distance from our hotel.

From 28 November 2009 until 1 January 2010

New Year’s Eve „Silvestr“

New Year’s Eve, known as Silvestr in the Czech Republic, is always an 
exciting time to be in Prague. Open-air New Year celebrations cluster 
round the Old Town Square, Wenceslas Square and Zelezna, Rytirska, 
Na Mustku, Melantrichova and Havelska streets, featuring fireworks, 
stalls selling midnight refreshment, live music, fun and dance.
For romance cultural entertainment takes place at the Rudolfinum and 
at the Prague State Opera among many other venues. Clubbers can 
spend their New Year’s Eve in one of Prague’s excellent night clubs such 
as Roxy, Radost F/X or Archa.

31 December 2009 from 18:00

UNIKÁTNÍ SLAVNOSTNÍ ZÁŽITKY

Vánoční trhy

Staročeské vánoční trhy jsou jedním z klíčových prvků vytvářejících 
tradiční kouzlo Vánoc. Pražské vánoční trhy se rozsvítí v centru města, 
aby v tomto kouzelném období přinášely turistům i místním obyva-
telům radost a potěšení z podmanivých zimních procházek Prahou. 
Trhy naleznete denně na Staroměstském náměstí, Václavském náměstí, 
Havelském náměstí a Náměstí Republiky. Vše v dostupné vzdálenosti, 
přibližně 10 minut chůze od hotelu. 

Od 28. listopadu 2009 do 1. ledna 2010

Silvestrovská noc

Novoroční oslavy, známé v Česku jako “Silvestr”, jsou důvodem navíc, 
proč právě v tomto období navštívit Prahu. Bujaré oslavy pod širým 
nebem se rozléhají od Staroměstského náměstí, Václavského náměstí, 
ulicemi Železná, Rytířská, Na Můstku, Melantrichova až po ulici 
Havelská. Bohatý silvestrovský program pořádaný přímo na Václavském 
náměstí, s živou hudbou a tancem a množstvím otevřených stánků 
s občerstvením, Vás zaručeně dostane do veselé silvestrovské nálady. 
Pro romantiky nabízí Praha kulturní představení např. v Rudolfinu nebo 
ve Státní Opeře. Vyznavači klubů mohou silvestrovský čas strávit ve vy-
hlášených pražských podnicích jako jsou Roxy, Radost F/X nebo Archa.

31. prosince 2009 od 18:00  



INTERCONTINENTAL PRAHA

Pařížská 30  110 00  Praha 1 Czech Republic
Tel: +420 296 631 111   Fax: +420 224 811 216  
prague@ihg.com   www.intercontinental.com/prague   www.icprague.com
www.zlatapraharestaurant.cz   www.icfitness.cz   www.goldenpragueresidence.com




