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BŘEZEN
NEDĚLNÍ BRUNCH
Restaurace Zinc
každou neděli
12:30 – 15:00 hodin
Neomezený výběr z rautu.
Čerstvé ústřice a humři, sushi, pečená
masa, neodolatelná nabídka dezertů,
hlídaný dětský koutek a mnohem více...
990 Kč za osobu.
Zdarma pro děti do 6 let.
350 Kč pro děti od 7 do 12 let.
Parkování zdarma.
Rezervujte
KUCHAŘOVO NEJ
Restaurace Zinc
od 5. března
18:00 – 22:30 hodin
Zažijte interaktivní kuchařskou show
připravenou naším mezinárodním týmem
kuchařů přímo před Vašima očima.
Úterý – těstoviny a nudle
Středa – chutě Česka
Čtvrtek – asijské potěšení
595 Kč na osobu za neomezenou
konzumaci.
Rezervujte

MARCH
SUNDAY BRUCH
Zinc Restaurant
every Sunday
12.30 pm – 3 pm
Unlimited consumption from the buffet.
Fresh oysters and lobsters, sushi, carvery
stations, selection of desserts, kids’ buffet,
supervised kids’ corner and much more…
990 CZK per person.
Children up to 6 years are free.
350 CZK for children from 7 to 12 years.
Complimentary parking.
Book now
CHEF’S BEST
Zinc Restaurant
as of 5th March
6 pm – 10.30 pm
Enjoy interactive cooking show prepared by
our team of international chefs in front
of your eyes.
Tuesday – pasta & noodles
Wednesday – Czech flavours
Thursday – Asian delights
595 CZK per person for unlimited
consumption.
Book now

KALENDÁŘ AKCÍ | EVENT CALENDAR
HILTON PRAGUE OLD TOWN

VEČERY S ŽIVÝM JAZZEM
Zinc Lounge & Bar
každé úterý, středu a čtvrtek
od 21:00 hodin do půlnoci
Zinc se stane pódiem pro talentované
mladé hudebníky ze slavné české
konzervatoře. Ochutnejte originální
signature koktejly v Zinc Lounge & Bar
během ‘Happy hour’ za poloviční cenu.

LIVE JAZZ NIGHTS
Zinc Lounge & Bar
every Tuesday, Wednesday & Thursday
from 9 pm till midnight
Zinc will become a stage for talented
young performers from the famous Czech music
school. Try Zinc’s signature cocktails during the
‘Happy hour’ promotion
for half price.

POPRACOVNÍ TAPAS
Zinc Lounge & Bar
od 8. března
každý pátek
18:00 – 20:00 hodin
Přijďte posedět s kolegy nad sklenkou
vína či točeného piva a občerstvěte
se různými druhy tapas.
440 Kč na osobu za
neomezenou konzumaci.
Rezervujte

AFTER WORK TAPAS
Zinc Lounge & Bar
as of 8th March
every Friday
6 pm – 8 pm
Join us for a relaxing time after work with your
colleagues over a glass of wine or draft beer
and enjoy our variety of tapas.
440 CZK per person for
unlimited consumption.
Book now

KULINÁŘSKÝ FESTIVAL SRÍ LANKY
Restaurace Zinc
21. – 28. března
18:00 – 22:30 hodin
Vychutnejte si neomezený výběr
srílanských delikates z rautu speciálně
připraveného hostujícím kuchařem
hotelu Hilton Colombo.
890 Kč na osobu za neomezenou
konzumaci z rautu a jeden nealko nápoj
Rezervujte

SRI LANKA CULINARY FESTIVAL
Zinc Restaurant
st
21 to 28th March
6 pm to 10.30 pm
Enjoy all you can eat Sri Lanka delicacies from
our sumptuous buffet prepared by our guest
chef from Hilton Colombo especially for this
occasion.
890 CZK per person for unlimited consumption
from the buffet and one soft drink.
Book now
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SRÍLANSKÝ NEDĚLNÍ BRUNCH
Restaurace Zinc
24. března
12:30 – 15:00 hodin
Vychutnejte si náš speciální nedělní
brunch plný delikates z různých regionů
Srí Lanky připravených hostujícím
kuchařem z Hilton Colombo.
990 Kč za osobu.
Zdarma pro děti do 6 let.
350 Kč pro děti od 7 do 12 let.
Parkování zdarma.
Rezervujte
VELKÝ PÁTEK
Restaurace Zinc
29. března
18:00 – 22:30 hodin
Vychutnejte si naše čtyřchodové menu
s možností výběru hlavního pokrmu –
dušený filet z tresky nebo pečená jehněčí
kotleta včetně sklenky prosecca na
uvítanou, vody, kávy či čaje.
950 Kč na osobu
Rezervujte

SRI LANKA SUNDAY BRUNCH
Zinc Restaurant
24th March
12.30 pm – 3 pm
Experience our special Sunday Brunch with
plenty of delicacies from various regions of
Sri Lanka specially prepared by our guest
chef from Hilton Colombo.
990 CZK per person.
Children up to 6 years are free.
350 CZK for children from 7 to 12 years.
Complimentary parking.
Book now
GOOD FRIDAY
Zinc Restaurant
29th March
6 pm – 10.30 pm
Enjoy 4-course menu with a choice of two
main courses - Braised Cod Fillet or
Pan roasted Lam Cutlet, including
a glass of Prosecco, water,
coffee and tea.
950 CZK per person.
Book now
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BÍLÁ SOBOTA
Restaurace Zinc
30. březen
18:00 – 22:30 hodin
Vychutnejte si naše čtyřchodové menu
s možností výběru hlavního pokrmu –
mořský vlk nebo americká tagliata ze
severoamerického hovězího - včetně
sklenky prosecca na uvítanou, vody, kávy
či čaje.
950 Kč na osobu
Rezervujte

VELIKONOČNÍ BRUNCH
Restaurace Zinc
31. březen
12:30 – 15:00 hodin
Neomezený výběr ze svátečního
velikonoční rautu se speciálním
překvapením.
Čerstvé ústřice a humři, sushi, pečená
masa, neodolatelná nabídka dezertů,
hlídaný dětský koutek a mnohem více...
1,090 Kč za osobu.
Zdarma pro děti do 6 let.
350 Kč pro děti od 7 do 12 let.
Parkování zdarma.
Rezervujte

Rezervace na 221 822 300
nebo zinc@hilton.com

HOLY SATURDAY
Zinc Restaurant
30th March
6 pm – 10.30 pm
Enjoy 4-course menu with
a choice of two main courses –
Skin Crisp Sea Bass or US Beef
Tagliata, including a glass
of Prosecco, water,
coffee and tea.
950 CZK per person.
Book now

EASTER BRUNCH
Zinc Restaurant
31st March
12.30 pm – 3 pm
Unlimited consumption from
the festive Easter buffet with a special
surprise.
Fresh oysters and lobsters, sushi, carvery
stations, selection of desserts, kids’ buffet,
supervised kids corner and much more…
1,090 CZK per person.
Children up to 6 years are free.
350 CZK for children from 7 to 12 years.
Complimentary parking.
Book now

For reservations call 221 822 300
or email zinc@hilton.com
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DUBEN
NEDĚLNÍ BRUNCH
Restaurace Zinc
každou neděli
12:30 – 15:00 hodin
Neomezený výběr z rautu.
Čerstvé ústřice a humři, sushi, pečená
masa, neodolatelná nabídka dezertů,
hlídaný dětský koutek a mnohem více...
990 Kč na osobu.
Zdarma pro děti do 6 let.
350 Kč pro děti od 7 do 12 let
Parkování zdarma.
Rezervujte
POPRACOVNÍ TAPAS
Zinc Lounge & Bar
každý pátek
18:00 hodin – 20:00 hodin
Přijďte posedět s kolegy nad sklenkou vína
či točeného piva a občerstvěte se různými
druhy tapas.
440 Kč za osobu za neomezenou
konzumaci.
Rezervujte

APRIL
SUNDAY BRUCH
Zinc Restaurant
every Sunday
12.30 pm – 3 pm
Unlimited buffet.
Fresh oysters and lobsters, sushi, carvery
stations, selection of desserts, kids’ buffet,
supervised kids corner and much more…
990 CZK per person.
Children up to 6 years are free.
350 CZK for children from 7 to 12 years.
Complimentary parking.
Book now
AFTER WORK TAPAS
Zinc Lounge & Bar
every Friday
6 pm – 8 pm
Join us for some relaxing time after work
with your colleagues over a glass of wine or
draft beer and enjoy variety of tapas.
440 CZK per person for unlimited
consumption.
Book now
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VEČERY S ŽIVÝM JAZZEM
Zinc Lounge & Bar
každé úterý, středu a čtvrtek
od 21:00 hodin do půlnoci
Zinc se stane pódiem pro talentované
mladé hudebníky ze slavné české
konzervatoře. Ochutnejte originální
signature koktejly v Zinc Lounge & Bar
během ‘Happy hour’ za poloviční cenu.
KUCHAŘOVO NEJ
Restaurace Zinc
18:00 – 22:30 hodin
Zažijte interaktivní kuchařskou show,
připravenou naším mezinárodním týmem
kuchařů přímo před Vašima očima.
Úterý – těstoviny a nudle
Středa – chutě Česka
Čtvrtek – asijské potěšení
595 Kč na osobu za neomezenou
konzumaci.
Rezervujte

Rezervace na 221 822 300
nebo zinc@hilton.com

LIVE JAZZ NIGHTS
Zinc Lounge & Bar
every Tuesday, Wednesday & Thursday
from 9 pm till midnight
Zinc will become a stage for talented
young performers from the famous Czech
music school. Try Zinc’s signature cocktails
during the ‘Happy hour’ promotion
for half price.
CHEF’S BEST
Zinc Restaurant
6 pm – 10.30 pm
Enjoy interactive cooking show prepared by
our team of international chefs in front
of your eyes.
Tuesday – pasta & noodles
Wednesday – Czech flavours
Thursday – Asian delights
595 CZK per person for unlimited
consumption.
Book now

For reservations call 221 822 300
or email zinc@hilton.com
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KVĚTEN
NEDĚLNÍ BRUNCH
Restaurace Zinc
každou neděli
12:30 – 15:00 hodin
Neomezený výběr z rautu.
Čerstvé ústřice a humři, sushi, pečená
masa, neodolatelná nabídka dezertů,
hlídaný dětský koutek a mnohem více...
990 Kč na osobu.
Děti do 6 let jsou zdarma.
Děti mezi 7 a 12 lety – 50% sleva.
Parkování zdarma.
Rezervujte
POPRACOVNÍ TAPAS
Zinc Lounge & Bar
každý pátek
mimo 31. května
18:00 hodin – 20:00 hodin
Přijďte posedět s kolegy nad sklenkou vína
či točeného piva a občerstvěte se různými
druhy tapas.
440 Kč za osobu za neomezenou
konzumaci.
Rezervujte

MAY
SUNDAY BRUCH
Zinc Restaurant
every Sunday
12.30 pm – 3 pm
Unlimited buffet.
Fresh oysters and lobsters, sushi, carvery
stations, selection of desserts, kids’ buffet,
supervised kids corner and much more…
990 CZK per person.
Children up to 6 years are free.
350 CZK for children from 7 to 12 years.
Complimentary parking.
Book now
AFTER WORK TAPAS
Zinc Lounge & Bar
every Friday
Excluding 31st of May
6 pm – 8 pm
Join us for some relaxing time after work
with your colleagues over a glass of wine or
draf beer and enjoy variety of tapas.
440 CZK per person for unlimited
consumption.
Book now
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VEČERY S ŽIVÝM JAZZEM
Zinc Lounge & Bar
každé úterý, středu a čtvrtek
od 21:00 hodin do půlnoci
Zinc se stane pódiem pro talentované
mladé hudebníky ze slavné české
konzervatoře. Ochutnejte originální
signature koktejly v Zinc Lounge & Bar
během ‘Happy hour’ za poloviční cenu.
KUCHAŘOVO NEJ
Restaurace Zinc
18:00 – 22:30 hodin
Zažijte interaktivní kuchařskou show,
připravenou naším mezinárodním týmem
kuchařů přímo před Vašima očima.
Úterý – těstoviny a nudle
Středa – chutě Česka
Čtvrtek – asijské potěšení
595 Kč na osobu za neomezenou
konzumaci.
Rezervujte

LIVE JAZZ NIGHTS
Zinc Lounge & Bar
every Tuesday, Wednesday & Thursday
from 9 pm till midnight
Zinc will become a stage for talented
young performers from the famous Czech
music school. Try Zinc’s signature cocktails
during the ‘Happy hour’ promotion
for half price
CHEF’S BEST
Zinc Restaurant
6 pm – 10.30 pm
Enjoy interactive cooking show
prepared by our team of international
chefs in front of your eyes.
Tuesday – pasta & noodles
Wednesday – Czech flavours
Thursday – Asian delights
595 CZK per person for unlimited
consumption.
Book now
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STAROMĚSTSKÝ PIVNÍ FESTIVAL
Zinc Lounge & Bar
27. květen – 2. červen
od 12:00 – 1:00 hodin
Vyberte si ze speciální nabídky tří typů
točeného a lahvového piva s tradičním
občerstvením.
75 Kč za 0,33 l piva a drobné občerstvení.
Rezervujte

Rezervace na 221 822 300
nebo zinc@hilton.com

OLD TOWN BEER FESTIVAL
Zinc Lounge & Bar
27th May - 2nd June
12 pm - 1 am
Indulge in a special selection of three types
of draft and bottled beer served with
traditional beer snacks.
75 CZK per 0,33 l beer and a small snack.
Book now

For reservations call 221 822 300
or email zinc@hilton.com

