Vážení hosté Safari Park Resortu, připravili jsme základní informace
o gastronomických službách během vašeho pobytu u nás
Chutě a vůně z domova i Afriky
Snídaně
Hosté hotelu Safari Lodge mají snídani v ceně ubytování.
Je podávána samoobslužnou formou v Restaurantu Lemur od 7 do 10 hodin.
Hosté glampingů a bungalovů v Safari kempu mají snídani v ceně ubytování a je podávána
od října do května také v Restaurantu Lemur od 7 do 10 hodin.
Tato restaurace je od kempu vzdálena cca 300 metrů (přes parkoviště)
Během hlavní sezóny (červen-září) jsou snídaně pro hosty Safari kempu připraveny
v Tsavo baru, který najdete vedle recepce kempu. V případě nepřízně počasí či jakéhokoli
jiného důvodu si však snídani můžete vychutnat i v Restaurantu Lemur.

Majitelé vlastních stanů, karavanů a hosté ubytovaní ve stanech Súdán si mohou snídani
rezervovat předem a uhradit ji na recepci. Druhá možnost je vyrazit rovnou do Tsavo baru,
nebo Restaurantu Lemur, uhradit vše na místě a rovnou posnídat.

(Cena 150 Kč / dospělá osoba, 110 Kč / dítě do 12 let)
Další variantou je využití drobného prodeje v obchodě Tsavo baru, kde je možné koupit
čerstvé pečivo, sýry, salámy, jogurty, kávu a další sortiment – dle vašeho výběru.

Polopenze / plná penze
Servíruje se v Restaurantu Safari pivovar - možnost objednání u rezervace pobytu na recepci.
oběd 190 Kč / dospělá osoba a 130 Kč / dítě
večeře 340 Kč / dospělá osoba a 220 Kč / dítě

Samoobslužný Restaurant Lemur a Safari pivovar
K dobrému obědu a večeři můžete využít Restaurant Lemur se samoobslužnou linkou
a á la carte Restaurant Safari pivovar s jídly moderní české kuchyně a se specialitami
inspirovanými Afrikou. Zde si můžete vychutnat pivo čepované přímo z tanků našeho
pivovaru. V letní sezóně také můžete sledovat často při procesu vaření piva pana sládka.

Safari pivovar je velmi ojedinělý projekt, kterým se propojila specifická výroba piva
s provozem Safari Parku Dvůr Králové. Zároveň získáváme jeho provozem každoročně
finanční příspěvek na zásadní chovatelský program našeho parku, ochranu nosorožců,
kteří jsou nositeli jmen hlavních druhů našich piv. Z každého uvařeného piva přispíváme
na tento program 1 Kč. Slavnostní otevření našeho pivovaru proběhlo, jak jinak,
než 22. září 2018. Tento den je vyhlášen Světovým dnem nosorožců – World Rhino Day.
Pivo ze Safari pivovaru je určené především pro prodej v areálu, mimo něj je k dostání
velmi vzácně … tak, jako je vzácný pohled na toto nádherné zvíře v Africké přírodě!

Tsavo bar v Safari kempu
Stylový bar s výhledem na stáda zeber, žiraf či pakoňů se nachází vedle recepce. Hosté tady
mohou posnídat, nebo později vyzkoušet jídla z naší kuchyně, pivní speciály či míchané drinky.

Nabízíme vám „ke stanu“ koupi krásně nachlazeného soudku piva z našeho Safari pivovaru
White Rhino Beer 5 l (500 Kč) / 10 l (1 000 Kč) + zapůjčení ručního výčepního zařízení a skla.

Občerstvení v areálu safari parku – otevřená dle návštěvnosti a počasí
Samoobslužný restaurant Lemur - hotová jídla moderní české kuchyně
Restaurant Safari pivovar - chutě a vůně z domova i Afriky, pivo čepované přímo z tanků
Baobab Boma Bistro - výběr polévek z naší kuchyně (i vegetariánské), terasa v patře
Steak House – steaky a ryby na grilu
Café Karen - inspirováno pobytem Karen Blixen v Africe, káva z Keni, dezerty
Food & Drink Tembo - hamburgery dle výběru
Hyena Food / Sweet Acacia - Beef/chicken/veg rolla, vafle, zmrzlina, káva espresso
Café Twiga - naše domácí trdelníky
Restaurant Kibo - hotová jídla z naší kuchyně
Shira Market - hot dog dle výběru
Pizza & Pasta Ithala - pizza a pasta z našeho těsta, terasa v patře
Café & Ice Cream Kibo - točená zmrzlina, káva, dezerty, ledová tříšť
Restaurant Kifaru - hotová jídla z naší kuchyně
Café & Ice Cream Kifaru - točená zmrzlina, káva
Připravujeme:
Kwaheri Safari Drive - na parkovišti při odjezdu, Safari produkty a piva s sebou domů!
V občerstvení označených symbolem

je možné platit bezkontaktně platební kartou.

Naše firemní desatero
Bez palmového oleje – u nás ho nenajdete!
Nepoužíváme náhražky a umělá dochucovadla – glutamáty ne!
Vaříme z kvalitních surovin – jídla, vývary, těstoviny, těsta, pivo
Výrobou našeho piva přispíváme na ochranu nosorožců!
Používáme vejce „od šťastných slepiček“ z podestýlky
Nakupujeme kolem komína + v Africe
Chombo kelímky, dřevěné příbory, papírová brčka a talíře
Maximální snaha o třídění odpadů!
100% recyklovaný PET na naše pivní lahve
Vše zlepšujeme – pro vaši pohodu a skvělý zážitek!

Vyrazte na africké Offroad safari
Hledáte netradiční zážitek s africkou večeří? Offroad safari je právě pro vás!
Jen vy, stáda zvířat a spolehlivý průvodce. Vychutnejte si jízdu terénním vozem a pravou
africkou večeři po návratu z divočiny. Zažijte podvečer se stády zvířat na pastvině Serengeti.
Až vás přijde pozdravit zebra na vzdálenost ruky, zatají se vám dech!
Rezervace na: www.safaripark.cz/cz/zazitky
Speciální večeři vám naservírujeme na terase před hotelovým salónkem Samburu Boma, kde
si v případě zájmu můžete hlavní chod i sami ugrilovat.

Možnost masáží a lázně dle výběru v Safari spa / Cestovatelský apartmán
Uvolněte své tělo při vybrané masáži, nebo v naší lázni při pivní, nebo Kleopatřině koupeli.
Případně si můžete pronajmout celý apartmán a krom lázně zde i přespat.
Přehled našich procedur najdete na recepci, nebo na www.safarigastro.cz/safari-spa

Doporučujeme rezervovat termín před vaším příjezdem.
e-mail: spa@safarigastro.cz / mobil: 777 499 566

Nezapomeňte si s sebou domů koupit piva ze Safari pivovaru, nabízíme Big Five Box,
kde jsou všechna piva v lahvích po 0,5 litru, nebo samostatné PET 1 litr.
Můžete je zakoupit přímo v Safari pivovaru, Restaurantech Lemur a Kibo, nebo v Tsavo baru.
Připijte si s námi i u vás doma Na nosorožce!

Naše piva - White & Black Rhino, African Queen, Safari, Zambezi & Kili Beer

Hledáte místo pro firemní akci a u nás se vám líbilo?
Rádi pro vás zařídíme od září do června firemní akce, konference a teambuildingy.
Disponujeme množstvím konferenčních sálů, ale i nestandardními a zajímavými prostory,
které připravíme přesně dle vašich představ.
Hlavními prostory pro pořádání firemních akcí jsou kongresový sál Masai Boma
s kapacitou až 100 osob a hotelový salónek Samburu Boma pro 40 osob.

Neváhejte nás kontaktovat, přejeme si, abyste si pobyt u nás užili!
e-mail: provoz@safarigastro.cz / mobil: 777 667 066

