
MENU  
Salonek v Galerii Lucerna



Pro menší uzavřenou společnost máme v 1. patře Paláce Lucerna k dispozici 
útulný salonek o kapacitě 26 lidí, přilehlý ke Galerii Lucerna. Salonek 
je ideální pro slavnostní oběd, rodinnou večeři, business lunch, večírek 

s firemními partnery či degustaci vín a přátelské setkání. 

Atmosféru večeře doplní příjemná hudba dle vašich preferencí či květinová 
dekorace, kterou pro vás rádi zařídíme. Osobitou atmosféru salonku 

zpestřuje prosklený výhled pasáží Lucerna, určitým kulturním doplňkem 
může být i aktuální expozice v Galerii.

Salonek má ideální dopravní dostupnost v historickém centru Prahy a je 
zároveň vybaven moderním technickým zázemím s možností projekce. Pro 

více informací, prohlídku prostor či rezervace kontaktuje náš tým.

~

SALONEK 
V GALERII  LUCERNA





MENU I.
890 Kč / na osobu

Salát ze zelené čočky, slaninový prach, pošírované vejce

~
Karotkový krém

~
Filet z mořského vlka, marinovaná zelenina, kerblíková omáčka

~
Pomerančový tart



MENU II.
980 Kč / na osobu

Telecí tatarák, křen, marinovaná šalotka, žloutek křepelčího vejce

~
Chřestová polévka, creme fraiche

~
Hovězí Entrecote, marinovaná jarní cibulka

~
Tvarohové knedlíčky plněné jahodami, vanilka, šlehačka



MENU III.
1370 Kč / na osobu

Lososové Carpaccio, chřestová panna cotta

~
Terina z Foie Gras, rebarbora, perníkové crudite, pomogel

~
Ravioli plněné telecím masem, kořenová zelenina, lanýžový olej

~
Chřestová pěna, křupavé oplatky

~
Jehněčí hřbet, pyré z fialových brambor, hráškové lusky, karotka

~
Panna cotta z podmáslí s rozmarýnem



VEGETARIÁNSKÉ MENU
690 Kč / na osobu

Rukolový salát, mozzarella, pečené papriky s rozmarýnem a bazalkové pesto

~
Krokety z pečeného lilku a sladkých brambor,

omáčka z biojogurtu, rajčatové chipsy

~
Creme Brullé

(selekce Vanilka/ Káva/ Mango)



UŽITEČNÉ INFORMACE

• Kapacita: 26 lidí sezení, 40 stání

• Minimální konzumace: 15 000 Kč

• Přístup: 9–15h / 17–24h / 9–24h

• Květinová výzdoba možná po dohodě za příplatek

• Hudební zázemí 
 reproduktory, mixážní pult na zapojení elektronických

zařízení (iPhone, laptop.) k dispozici

• Pro večery s živou hudbou možnost využití galerijního piana

• Možnost filmové projekce – projektor, plátno (poplatek 5000 Kč)
• Prostor není bezbariérový

KONTAKT
+ 420 224 224 537
+ 420 739 423 086

alzbeta.winklerova@lucerna.cz


