
 

 

CATERING - Restaurant Agnes Golf Hodkovičky 

„Připravíme a zrealizujeme v našem golfovém areálu akci, která bude pro vás a vaše hosty nevšedním 
gastronomickým zážitkem." 

Nejen stálí firemní partneři areálu Golf Clubu Hodkovičky , ale i vy můžete využívat restaurační prostory pro 
pořádání nejrůznějších školení, tiskových konferencí, seminářů, business snídaní a obědů či dalších 
slavnostních událostí. Jsme schopni zajistit kompletní gastronomický servis až pro 350 osob - rauty, 

grilování, recepce, firemní večírky, soukromé oslavy, svatby a podobně… 

 
Každé menu je připravováno na klíč na základě požadavků klienta. Cílem je uspokojit představu o ceně, typu 

kuchyně a zastoupení jednotlivých složek menu - předkrmy, studená a teplá kuchyně, saláty, dezerty, 
fingerfood ,grilování…nápoje,míchané drinky apod.  Menu sestavujeme dle sezónních surovin, to proto 

abychom vám mohli nabídnout tu nejlepší kvalitu.   
Cenovou kalkulaci vám rádi připravíme dle vaší konkrétní poptávky. 

 
Další možností pro klienty je degustační menu, které náš šéfkuchař  Martin Liška  přímo sestaví na míru 

s možností párování s víny od zkušeného sommeliera. Nabízíme nové trendy ve vaření, sous vide, 
molekulární kuchyni.. . 

 
Naše možnosti…. 

 
….restaurace Agnes, kapacita 70 osob. Využitelná jako salónek, školicí místnost nebo pro jiné komerční 

účely.. Variabilní nekuřácký prostor pro pořádání firemních či soukromých akcí. lze využít pro doprovodné 
golfové i negolfové akce… Prostor je výborně odhlučněný. Samostatná místnost je vzdušná s výhledem na 

golfové hřiště. Pronájem salónku zahrnuje i lobby bar, pro registraci či přípravu akce, popř. pro kuřáky. 
Součástí restaurace je útulná terasa s nádherným jezírkem, pro 80 osob. 

… „Domeček“, kapacita 150 osob. Nachází se přímo na hřišti golfového areálu, tento prostor spojený 
s velkým párty stanem, je výborný pro pořádání firemních či soukromých akcí…grilovaní, rauty, koktejly. 

Součástí prostoru je i malé dětské hřiště. 

Naše prostory lze variabilně upravit pro promítání (plátno), školení (flipcharty, tabule), oslavy a rauty. 
Samozřejmostí  je Wifi připojení a klimatizace prostor… 

Pro Vaši firemní akci rádi připravíme i doprovodný program.  
Připravíme program ušitý na míru dle přání klienta. (například prezentaci doutníků, live cooking show, 

degustace vín, karaoke…) 

V areálu je možnost parkování, lze zajistit ubytování či transport osob. V rámci soukromých akcí lze též 
sjednat hlídání dětí či golfovou akademii. 

Těšíme se na vás! 

Kontaktní informace: 
Agnes restaurant Golf Hodkovičky 

Areál Golf Hodkovičky 
Vltavanů 546, 147 00 Praha 4 

Tel.: (+420) 777007887 
www.restaurantagnes.cz 

E-mail: liska(zavináč)restaurantagnes.cz 
 

http://www.cateringlabodeguita.cz/admin/upload/prezentace_doutniky.pdf

