Nabídka
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Projekt fungování  Vesnická restaurace
budovy
 Sportovní přenosy
 Zacílení na cyklisty, turisty, běžce
 Možná společenské akce
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12.000,- Kč – započíst oproti investicím
 Bar
 Vybraná vína z moravských vinic
 Stálá nabídka točených piv rozšířená o rotující pípu piv českých
minipivovarů
 Domácí nealkoholické limonády
 Točená kofola
 Dobrá káva a kávové speciality (café Latte a Vídeňská káva)
 Rozšířená nabídka čajů
 Výběr z destilátů
 Barové pochutiny (utopenci, nakládané sýry, rilletes a jiné)
 Kuchyně
 Polední hotovky
 Několik minutkových jídel až do večera
 V létě grilování na terase
 Zdravé jídlo pro sportovce
 Pokrmy pro děti – domácí polévky
 Doplňkový prodej potravin občanům Klokočné
Snaha maximálně vyjít vstříc ve všech Dle smlouvy + zajištění občerstvení a nápojů pro akce pronajímatele a
Součinnost
místních spolků
s pronajímatelem požadavcích
Plesy, zábavy, silvestr, MDD, dětský Letní country večery s hudbou
Kulturně
karneval, diskotéka, Mikuláš
Program i pro vyznavače jiných hudebních žánrů
společenské
Na jaře a na podzim taneční zábava
aktivity
Velkoplošné promítání sportovních akcí
Prostor pro tradiční kulturní akce občanů a místních spolků
Ano
Připomínky
ke Ne
smlouvě
Nejsou
Započtení investic oproti nájmu
Specifické
Rozšíření účelu nájmu
podmínky
nabídky
Měsíční nájem
Rozsah
sortimentu
restaurace

7.500,- Kč
 Alkoholické nápoje
 Nealkoholické nápoje
 Pivo, víno
 Hotovky
 Minutky + studená kuchyně
 Zmrzlina
 Cukrovinky
 Venkovní grilování

3
4
samostatné
části
Hostinec pro občany obce
1. Restaurace
Stávající srubové sezení zachováno a udržováno
2. Víceúčelový sál
Obsluha uvnitř i venku na terase
 Kulturní akce samostatně i ve spolupráci s místními spolky
Otevírací doba V.-IX. 7 dní v týdnu, X – IV 6 dní v týdnu – celoročně od
 Pořádání rodinných/firemních dalších akcí
doby oběda do večera
 Sportovní aktivity
Letní gril na terase
 Další akce
Údržba okolního prostranství včetně přilehlého dětského hřiště
3.
Mini
market
Vybudování terasy se zastřešením
 Základní sortiment zboží – potraviny a drogerie
Dostatečně velký stojan na kola
4. Venkovní prostory
Rekonstrukce WC
 Grilování a další kulturní akce
 Občerstvení po celou otevírací dobu restaurace
 Zajištění cateringu pro akce v restauraci či sále pořádané
externím pořadatelem (firmy, občané)
 Otevírací doba 7 dní v týdnu celoročně
 Dovoz obědů místním občanům až do domu
5.000,- Kč
 Obědy a večeře z denního menu
 Klasická česká kuchyně
 Minutková jídla
 Studená kuchyně
 Gril
 2-3 druhy piva + rotující pípa
 Točená limonáda
 Rozlévané nealko (džus, cola, sprite)
 Víno
 Tvrdý alkohol
 Míchané nápoje
 různé druhy kávy a čaje
 Doplňkový sortiment (tyčinky, brambůrky něco sladkého na
zub, zmrzlina)

Konzultace s OÚ na pravidelných schůzkách
Pravidelné posezení při hudbě
Posezení s kytarou nebo harmonikou
Blok hudebních večerů „Léto na Klokočné“
Koncerty, zábavy, přednášky, výstavy
Ne
Ne

