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LE PETIT CHEF
The Able Butcher invites you to experience the best of theatre and dining.
Treat yourself to an unforgettable culinary journey at your table, paired with themed
music, props, and an exquisite 5-course menu including lobster.
Le Petit Chef innovative dining experience delivers the story of a small animated chef
onto your plates, where he proceeds to ‘cook’ your food in front of your eyes. Featuring
cutting-edge 3D projection mapping, the dining table transforms into an immersive
theatre where the tablecloth, plates, and utensils become backdrops and props for the
story’s hero to show off his culinary prowess.
Since his creation in 2010, Le Petit Chef has become a sensation in restaurants around
the world, from London to Singapore, from Dubai to Kuala Lumpur.
Now, he is hosted in Hilton Prague.
The world’s smallest chef is awaiting you!
The Able Butcher

For more details about Le Petit Chef, check lepetitchef.com/prague.
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LE GRAND CHEF

BEVERAGES

Package includes:

Package includes:

Celebrate New Year’s Eve in style. Enjoy
5-course gourmet dinner including a glass
of Champagne, lobster, caviar and other
treats, featuring 3D visual technology
and digital mapping. Vegetarian version
available.

• ½ bottle (375 ml) of selected wine

6990 CZK per person
Le Grand Chef 5-course menu

990 CZK per person

or 2 beers (500 ml)
• Bottle of water 0.5 l or 2 soft drinks
• Your choice of coffee or tea

3990 CZK per child
Le Junior Chef 5-course menu
Seating 30 minutes prior the show starts

December 31
8:00 pm–10:30 pm – The Able Butcher
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LE GRAND CHEF & CLOUD 9 SKY BAR AFTER PARTY
Not ready to finish the evening yet? Join us at Cloud 9 Sky Bar & Lounge
for an After Party!
Package includes:

• Le Grand Chef 5-course gourmet dinner including a glass of Champagne, lobster, 			
caviar and other treats, vegetarian version available
• Unlimited consumption from the Cloud 9 open bar with wine, beer, cocktails,
spirits and soft drinks
• Unlimited consumption from the dessert buffet
9990 CZK per person*
*For adults only
*Cloud 9 Sky Bar & Lounge After Party standing only

December 31
8:00 pm–10:30 pm – The Able Butcher
10:30 pm–3:00 am – Cloud 9 Sky Bar & Lounge

click to view menu

CLOUD 9 SKY BAR & LOUNGE DINNER & AFTER PARTY
UNLOCK 2022: TOGETHER AGAIN!
Welcome New Year from our stylish rooftop bar 40 meters above the Vltava river!
Package includes:

• Premium buffet dinner & dessert buffet
• Unlimited Champagne, premium wines and Champagne cocktails, open bar
with unlimited wine, beer, cocktails, spirits and soft drinks
• International DJ
14990 CZK per person*
*For adults only

Early bird until 20 November -10% discount
December 31
7:30 pm–3:00 am – Cloud 9 Sky Bar & Lounge

CLOUD 9 SKY BAR & LOUNGE AFTER PARTY
UNLOCK 2022: TOGETHER AGAIN!
Join us at Cloud 9 Sky Bar & Lounge to welcome the New Year in style,
40 meters above the Vltava river!
Package includes:

• Unlimited consumption from the Cloud 9 dessert buffet
• 0pen bar with unlimited wine, beer, cocktails and spirits and soft drinks
• International DJ
3990 CZK per person*
*For adults only
*Cloud 9 Sky Bar & Lounge After Party standing only

Early bird until 20 November -10% discount
December 31
10:00 pm–3:00 am – Cloud 9 Sky Bar & Lounge

NEW YEAR’S EVE GALA BUFFET DINNER
Indulge in a festive buffet full of delicacies prepared with greatest care by our
dedicated team of experienced chefs.
Package includes:

•
•
•
•
•

Festive buffet
Glass of Champagne
½ bottle (375 ml) of selected wine or 2 beers (500 ml)
Bottle of water 0.5 l or 2 soft drinks
Your choice of coffee and tea

2990 CZK per person*
For this dinner package, children under 2 years of age are free of charge,
less than 13 years receive a 50 % discount and children aged 13 or older are
charged full price.

December 31
7:00 pm–10:00 pm – Atrium Restaurant

Menus
LE GRAND CHEF
20g Oscietra caviar, avocado cream,
red coral, egg snow
COLD STARTER
Buffalo mozzarella filled with a tomato pesto,
rucola, confit heirloom tomatoes,
passion fruit dressing and espelette pepper
HOT STARTER
Pan seared spring chicken breast served
on potato hay, pea purée, French beans,
toasted pine nuts and tarragon mayo
LOBSTER
Sea water poached lobster,
orange confit fennel, citrus foam
MAIN COURSE
Slowly baked prime US beef fillet,
mashed celeriac, grenaille potatoes,
garden vegetables, white truffle signature
„Le Petit Chef” sauce
DESSERT
Vanilla bean crème brûlée on a bed
of saffron and cardamom rice pudding,
served with a scoop of black currant sorbet

Pre-selected dietary requirements will be catered for.

LE GRAND CHEF VEGETARIAN
(Vegan version available)
Veggie caviar, avocado cream,
red coral, egg snow
COLD STARTER
Buffalo mozzarella filled with tomato pesto,
rucola, confit heirloom tomatoes,
passion fruit dressing and espelette pepper
HOT STARTER
Crispy poached egg served on potato hay,
pea purée, French beans, toasted pine nuts
and tarragon mayo
THIS IS NOT A LOBSTER!
Red capsicum roll, white asparagus,
yellow bell pepper purée
MAIN COURSE
Portobello stuffed with spinach, basil potato tart,
garden vegetables and porcini sauce
DESSERT
Vanilla beans crème brûlée on a bed
of saffron and cardamom rice pudding,
served with a scoop of black currant sorbet

LE PETIT CHEF JUNIOR
COLD STARTER
Caprese salad with sliced fresh mozzarella,
juicy tomatoes and basil
HOT STARTER
Crunchy chicken nuggets served on potato hay,
pea purée, French beans, toasted pine nuts
and tarragon mayo
SOUP
Veggie minestrone soup,
grilled focaccia
MAIN COURSE
Slowly baked Czech beef fillet with
sautéed spinach and mashed potatoes
DESSERT
Santa’s hat

Reservations
BOOKINGS & ENQUIRIES, TERMS & CONDITIONS
For Le Petit Chef dinners, book online via lepetitchef.com/prague, for more
information call 224 842 022 .
For Cloud 9 Sky Bar & Lounge, Atrium Restaurant or combined packages, book
via festivedesk.prague@hilton.com, for more information call +420 224 842 022.
If you wish to modify your booking to Cloud 9 Sky Bar & Lounge, send your
request to festivedesk.prague@hilton.com no later than by the 22nd of December
2021. The modification is always subject to availability.

Ticket(s) are non-refundable once purchased, except if the client is subject
to COVID-19 government travel restrictions. In case that the restaurant is
closed on the day of the event for which the client has a valid ticket, the client
will be refunded 100% of the ticket price.

ENJOY A GOOD NIGHT SLEEP AFTER THE FESTIVITIES
Finish off the fantastic celebrations with a great night’s sleep!
Stay at Hilton Prague after the festivities have ended.
Reserve your room today and get 10% off our public room rates.
To check our room rates, visit prague.hilton.com.
To make reservations and get the 10% discount,
call: +420 224 841 111 or e-mail: reservations.prague@hilton.com.

Pobřežní 1 I 186 00 Prague 8
Czech Republic
E: festivedesk.prague@hilton.com
T: +420 224 842 022
prague.hilton.com

Silvestr
Hilton Prague
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Vecere

klikněte pro zobrazení menu

LE PETIT CHEF
Restaurace The Able Butcher Vás zve k té nelepší kombinaci zábavy s kulinářským
zážitkem.
Dopřejte si nezapomenutelnou gurmánskou show podtrženou tematickou hudbou
přímo na Vašem stole. Podáváme exkluzivní pětichodové menu, ve kterém nebude
chybět humr.
Inovativní zážitková podívaná Le Petit Chef přináší příběh malého animovaného kuchaře
na Vaše talíře, na kterých „vaří“ menu před Vašima očima. Díky nejmodernější technologii
3D projekce se jídelní stůl promění v pohlcující divadlo, kde se ubrus, talíře a nádobí stávají
kulisami a rekvizitami pro hrdinu příběhu, ve kterém předvede své kuchařské umění.
Od svého vzniku v roce 2010 se Le Petit Chef stal senzací v restauracích po celém světě,
od Londýna po Singapur, od Dubaje po Kuala Lumpur. Nyní působí v hotelu Hilton Prague.
Nejmenší kuchař na světě už na Vás čeká!

The Able Butcher

Více informací o Le Petit Chef naleznete na lepetitchef.com/prague.

Vecere

klikněte pro zobrazení menu

LE GRAND CHEF

NÁPOJE

Balíček zahrnuje:

Balíček zahrnuje:

Oslavte Silvestra ve velkém stylu.
Vychutnejte si pětichodovou gurmánskou
večeři a sklenku šampaňského, humra,
kaviár a další delikatesy za doprovodu 3D
projekce a digitálního mapování. K dispozici
je i vegetariánská verze.

• půl lahve (375 ml) vybraného vína

6990 Kč na osobu
Le Grand Chef pětichodové menu

990 Kč na osobu

nebo dvě piva (500 ml)
• lahev vody 0,5 l nebo
dva nealkoholické nápoje
• kávu nebo čaj

3990 Kč na dítě
Le Grand Chef Junior pětichodové menu
Usazení ke stolu 30 minut před začátkem show

31. prosince
20:00–22:30 – The Able Butcher

Vecere & party

klikněte pro zobrazení menu

LE GRAND CHEF & CLOUD 9 SKY BAR AFTER PARTY
Nemáte chuť ukončit skvěle rozjetý večer?
Přijďte na naši after party do Cloud 9 Sky Bar & Lounge.
Balíček zahrnuje:

• Le Grand Chef pětichodovou gurmánskou večeři s humrem, kaviárem,
dalšími delikatesami a sklenkou šampaňského
• neomezenou konzumaci z baru v Cloud 9 s nabídkou vína, piva, koktejlů,
destilátů a nealkoholických nápojů
• neomezenou konzumaci z dezertového rautu
9990 Kč na osobu*
*pouze pro dospělé
*Cloud 9 Sky Bar & Lounge after party je jen na stání

31. prosince
20:00–22:30 – The Able Butcher
22:30–3:00 – Cloud 9 Sky Bar & Lounge

Vecere & party

klikněte pro zobrazení menu

CLOUD 9 SKY BAR & LOUNGE DINNER & AFTER PARTY
ODEMKNĚME ROK 2022: OPĚT SPOLEČNĚ
Přivítejte nový rok stylově v našem střešním baru 40 metrů nad hladinou Vltavy!
Balíček zahrnuje:

• prémiovou večeři formou rautu včetně dezertů
• neomezenou konzumaci šampaňského, prémiových vín a koktejlů
na bázi šampaňského, bar s neomezenou konzumací vína, piva, koktejlů,
destilátů a nealkoholických nápojů
• mezinárodního DJ
9990 Kč na osobu*
*pouze pro dospělé

10% sleva při nákupu vstupenek do 20. listopadu

31. prosince
19:30–3:00 – Cloud 9 Sky Bar & Lounge

Af ter party
AFTER PARTY V CLOUD 9 SKY BAR & LOUNGE
ODEMKNĚME ROK 2022: OPĚT SPOLEČNĚ
Přivítejte s námi nový rok v Cloud 9 Sky Bar & Lounge ve velkém stylu,
40 metrů nad hladinou Vltavy!
Balíček zahrnuje:

• neomezenou konzumaci z dezertového rautu
• bar s neomezenou konzumací vína, piva, koktejlů, destilátů a nealkoholických nápojů
• mezinárodního DJ
3990 Kč na osobu*
*pouze pro dospělé
*Cloud 9 Sky Bar & Lounge After Party je jen na stání

10% sleva při nákupu vstupenek do 20. listopadu
31. prosince
22:00–3:00 – Cloud 9 Sky Bar & Lounge

Vecere
SILVESTROVSKÁ GALA VEČEŘE FORMOU RAUTU
Vychutnejte si lákavou nabídku delikates ze slavnostního rautu, který
pro Vás s tou největší péčí připraví naši zkušení šéfkuchaři.
Balíček zahrnuje:

•
•
•
•
•

slavnostní raut
sklenku šampaňského
půl lahve (375 ml) vybraného vína nebo dvě piva (500 ml)
lahev vody 0,5 l nebo dva nealkoholické nápoje
kávu nebo čaj

2990 Kč na osobu*
*zdarma pro děti do dvou let, pro děti do 13 let sleva 50%, děti nad 13 let platí plnou cenu

31. prosince
19:00–22:00 – Atrium Restaurant

Menu
LE GRAND CHEF
20g kaviáru Oscietra, avokádový krém, červený
korál, vaječný sníh
STUDENÝ PŘEDKRM
Buffalo mozzarella plněná rajčatovým pestem,
rukola, konfitovaná rajčata, mučenkový dresink
a pepř espelette
TEPLÝ PŘEDKRM
Opečená prsa z jarního kuřátka podávaná
na bramborové slámě, hráškové pyré,
francouzské fazolky, opečené piniové oříšky,
houby shimeji a estragonová majonéza
HUMR
Humr pošírovaný v mořské vodě, konfitovaný
fenykl s pomerančem, citrusová pěna
HLAVNÍ CHOD
Pomalu pečená svíčková z US hovězího,
šťouchané celerové pyré, brambory grenaille,
zahradní zeleninka, naše speciální omáčka
„Le Petit Chef“z bílého lanýže
DEZERT
Vanilkové crème brûlée na lůžku z rýžového
pudinku s šafránem a kardamomem, podávané
s kopečkem sorbetu z černého rybízu
Vašim předem nahlášeným dietetickým požadavkům rádi vyhovíme.

LE PETIT CHEF VEGETARIÁNSKÉ
(Možnost veganské verze)
Zeleninový kaviár, avokádový krém, červený korál,
vaječný sníh
STUDENÝ PŘEDKRM
Buffalo mozzarella plněná rajčatovým pestem,
rukola, konfitovaná rajčata, mučenkový dresink
a pepř espelette
TEPLÝ PŘEDKRM
Křupavé sázené vejce na bramborové slámě,
hráškové pyré, francouzské fazolky, opečené
piniové oříšky, houby shimeji a estragonová
majonéza
TOHLE NENÍ HUMR!
Rolka z červené papriky, bílý chřest, pyré ze žluté
papriky
HLAVNÍ CHOD
Portobello plněné špenátem,
bazalkovo-bramborový tart, zahradní zeleninka
a hříbková omáčka
DEZERT
Vanilkové crème brûlée na lůžku z rýžového
pudinku s šafránem a kardamomem, podávané
s kopečkem sorbetu z černého rybízu

LE PETIT CHEF JUNIOR
STUDENÝ PŘEDKRM
Salát caprese s čerstvou krájenou mozzarellou,
šťavnatými rajčaty a bazalkou
TEPLÝ PŘEDKRM
Křupavé kuřecí nugetky podávané
na bramborové slámě, hráškové pyré,
francouzské fazolky, opečené piniové oříšky
a estragonová majonéza
POLÉVKA
Zeleninová polévka minestrone,
grilovaná focaccia
HLAVNÍ CHOD
Pomalu pečená svíčková z českého hovězího,
restovaný špenát, bramborová kaše
DEZERT
Santova čepice

Rezervace
REZERVACE, POPTÁVKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY
Večeři Le Petit Chef rezervujte online prostřednictvím lepetitchef.com/prague,
pro více informací volejte 224 842 022.
Cloud 9 Sky Bar & Lounge, Atrium Restaurant nebo kombinované balíčky
rezervujte emailem na festivedesk.prague@hilton.com,
pro více informací volejte 224 842 022.
Pokud chcete změnit svou rezervaci v Cloud 9 Sky Bar & Lounge, zašlete žádost
emailem na festivedesk.prague@hilton.com nejpozději do 22. prosince 2021.
Změna vždy závisí na dostupnosti.

Vstupenky jsou po zakoupení nevratné. Výjimkou jsou případy, kdy se na klienta
vztahují omezení cestování v souladu s vládními nařízeními, které se týkají
COVID-19. V případě, že je restaurace uzavřena v den konání akce, na kterou
má klient platné vstupenky, bude klientovi vrácena platba za vstupenky
v plné výši.

Ubytování
DOPŘEJTE SI PO OSLAVÁCH SLADKÝ SPÁNEK
Zakončete fantastické oslavy noclehem v jednom z našich renovovaných pokojů!
Přenocujte v hotelu Hilton Prague.
Rezervujte si pokoj ještě dnes a získejte slevu 10% z ceny ubytování.
Ceny ubytování naleznete na prague.hilton.com.
Chcete-li si rezervovat pokoj a získat slevu 10%, volejte: 224 841 111
nebo nás kontaktujte emailem na reservations.prague@hilton.com.

Pobřežní 1 I 186 00 Praha 8
E: festivedesk.prague@hilton.com
T: 224 842 022
prague.hilton.com

