Briliant

Grill Restaurant & Lobby Bar
Dear friends, we’d like to invite you to visit our restaurant located at Prosecká 73, Prague 9,
with posibility of group boarding. Matter of course are two bus pull-ins and wide selection
of combinated meals for your whole group.

Soups selection
• Chicken broth with vegetables and noodles
• Goulash soup
• Potato soup
• Cabbage soup with smoked meats (sausages)
• Lentil soup with smoked meats

Main course selection
• Roasted chicken sticks, potato purée
• Chicken gyros, rice, small salad
• Grilled pork neck, mashed potatoes
• Sparrow with sauerkraut and dumplings
• Hungarian goulash, dumplings
• Beef roast, tomato sauce, pasta
• Spaghetti Bolognese with grated cheese
• Delicate chicken risotto with vegetables

Salads selection
• Mixed salad
• Tomato salad
• Cucumber salad
• Carrot salad
• Fruit salad

It is possible to variously combine the meals,
yet it is necessary to order unified meal
for the whole group.

Meals for groups
Breakfast
• Buffet (Swedish tables)
Price 100,-Kč

Dinner
• Soup or salad
• Main course
Price 130,-Kč

Supper
• Soup or salad
• Main course
Price 130,-Kč
The price of the full board is 350,-Kč

Your order needs to be 48 hours in advance. Thank you for your comprehension.
Contact please Milton Bass, phone number: 00420 604 440 744
or e-mail: miltonbass@seznam.cz or v.forejt@centrum.cz
Grill Restaurant Briliant, Prosecká 73, Prague 9,

Briliant

Grill Restaurant & Lobby Bar
Vážení přátelé, rádi bychom Vás pozvali do naší restaurace, která se nachází na Prosecké 73,
Praha 9, s možnotí skupinového stravování, samozřejmostí jsou 2 autobusová stání zdarma
a široký výběr kombinací pokrmů na skupinové menu.

Polévky na výběr
• Kuřecí vývar se zeleninou a nudlemi
• Gulášová
• Bramboračka
• Zelná s uzeninou
• Čočková s uzeninou

Hlavní jídlo na výběr
• Kuřecí gyros, rýže, malý salátek
• Vepřová krkovice na grilu, šťouchaný brambor
• Vepřový vrabec, zelí, knedlík
• Maďarský guláš, knedlík
• Hovězí pečeně, rajská omáčka, těstoviny
• Boloňské špagety sypané sýrem
• Jemné kuřecí rizoto se zeleninou

Saláty na výběr
• Míchaný
• Rajčatový
• Okurkový
• Mrkvový
• Kompot z ovoce

Jídla je možno různě kombinovat, nutností je
objednat jednotné jídlo pro celou skupinu.
Na stoly automaticky zakládáme džbány s vodou.

Stravování pro skupiny
Snídaně
• Formou bufetu (švédské stoly)
Cena 100 Kč

Oběd
• Polévka nebo salát
• Hlavní jídlo
Cena 130 Kč

Večeře
• Polévka nebo salát
• Hlavní jídlo
Cena 130 Kč
Cena plné penze je 350 Kč

Objednávku je třeba uskutečnit 48 hodin předem.
Těšíme se na Vás, s pozdravem restaurant Brilliant
Kontakt: Milton Bass, telefon: 00420 604 440 744
nebo e-mail: miltonbass@seznam.cz nebo v.forejt@centrum.cz
Grill Restaurant Briliant, Prosecká 73, Praha 9,

