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MENU

Špízky z baby mozarelly 
a cherry rajčat, šunky 
a medového melounu

Kuřecí vývar s masovými 
knedlíčky a písmenky

Špagetky 
s rajčatovou omáčkou 
a strouhaným sýrem

Drůbeží rarášci, 
smetanová bramborová kaše

Bramborové nočky s jahodami 
a třtinovým cukrem

Ovocné košíčky

Profi terolky

Piškotové rolády

Tropické a tuzemské ovoce

NAUČÍME VAŠE DĚTI 
PERFEKTNÍMU 
STOLOVÁNÍ…

Zakladatelka společnosti Bling-Bling 
Jana Štefánková

Vážená paní/Vážený pane,

DOVOLTE, ABYCHOM VÁS OSLOVILI S  NABÍDKOU KURZU „SEMINÁŘ ETIKETY 
STOLOVÁNÍ PRO DĚTI“, KTERÝ OSOBNĚ POVEDE ZAKLADATELKA SPOLEČNOSTI BLING-
-BLING PANÍ JANA ŠTEFÁNKOVÁ. 

Seminář jsme pro Vás připravili v sobotu 24. září 2011 od 10:00 do 14:00 hodin 
v reprezentativních prostorách čtyřhvězdičkového hotelu Villa Milada v překrásném 
prostředí Šáreckého údolí (V Šáreckém údolí 10, 160 00 Praha 6-Dejvice,  www.villamilada.cz),
kde je mimo jiné k dispozici uzavřená zahrada a pro ty nejmenší i dětský koutek.

Děti se mohou těšit na speciální program složený z teoretické a praktické části, při 
kterém se zábavnou formou naučí zásadám společenského chování a správnému 
stolování při nejrůznějších gastronomických událostech (party, rauty, brunche…). 
Vysvětlíme jim, jak si poradit se švédským stolem, jak zvládnout konzumaci záludnějších 
kulinářských lahůdek, jak pokrmy nabírat a jaké k tomu zvolit příbory (včetně méně 
běžných typů příborů např. kleště a vidlička na šneky, čínské hůlky, příbor na ústřice 
a na humra, příbor na ovoce…), jak zvládnout řeč těla u stolu, etiketu ubrousků apod. 

Seminářem provedou zakladatelka společnosti Bling-Bling paní Ing. Jana Štefánková 
a lektorka Vysoké školy hotelové v Praze paní Ing. Božena Fialková. Exkluzivní dětské 
Bling-Bling menu připraví zkušený tým restaurace Villa Milada.

Cena pro jednotlivce činí 3 500 Kč + DPH a zahrnuje celý program, včetně bohatého 
menu, certi� kátu, který na závěr obdrží každé z dětí a fotodokumentace. 

Závazné přihlášky zasílejte na: info@bling-bling.cz nejpozději do 17. 9. 2011. 
O organizačních záležitostech a platebních podmínkách Vás budeme informovat.  
 
Těšíme se na setkání s Vámi! 

Etiquette solutions for your personal 
and professional life


