I silvestrovský rádce I TOP CLASS I

Slavnostní gala večer
v rytmech swingu
KDE: Restaurant Zlatá Praha, InterContinental
Prague, Pařížská 30, Praha 1
REZERVACE: tel.: 296 630 914, e-mail: prague@icprague.com
K O M E R Č N Í P R E Z E N TA C E

Luxusní romantika
nad Prahou

S

ilvestrovská oslava je jen jednou za rok,, a proto by měla
být opravdu ve velkém stylu. Přesně tak pojali 31. prosinec v restauraci Zlatá Praha. Ta se rozhodla přivítat nový
rok slavnostním gala večerem, který bude provázet swingová
kapela. Zda večer protančíte, nebo si ho dopřeje v sedě
u archivního vína, je jen na vás. A protože poslední noc v roce
by měla být opravdu silným zážitkem, je pro vás připraveno
i speciální šestichodové menu.
Těšit se můžete už na začátek menu, které je zahájeno carpaccio ze zauzeného candáta s meduňkou a citrónem podávaným s pečenou brioškou. Jako druhý chod je bisquit z říčních
raků a taštička plněná ragů z račích ocásků. Na své si přijdou
i milovníci delikates jako jsou grilovaná husí játra s kaštany
nebo teplá paštika foie gras marinovaná v koňaku. Absolutním vrcholem silvestrovského menu je však Sous vide medailonek ze svíčkové, jemná hovězí klobása a krém z pečených
brambor a lanýžů.

Velkolepý ohňostroj

Ovládejte svůj dům iPadem
V běžné domácnosti musíte denně pamatovat na spoustu drobností.
Zapnutá světla, horký sporák nebo otevřené okno vám mohou
po návratu připravit spoustu nepříjemných překvapení. Nemluvě
o situacích, kdy nějakou drobnost nezapomenete vy, ale třeba vaše děti.
Jak se pak dostanou domů bez klíčů? Zlepšit si po takovém dni náladu
může být obtížné, zvláště když ve své sbírce hledáte jedno konkrétní
cédéčko. Dálkové ovladače naštěstí náš život zjednodušují, pokud
zrovna víme, který je který... Pokud stavíte nový dům či byt nebo děláte
kompletní rekonstrukci, chytrá domácnost je tou pravou volbou.
Díky technologickému pokroku v posledních letech se to, co se dříve
označovalo jako bydlení budoucnosti nebo inteligentní bydlení, stalo
realitou. Se systémem inHome AMX dosáhnete energetických úspor,
a tím šetrnosti k životnímu prostředí, vysoké úrovně bezpečí, díky
ovládání přes chytré telefony a tablety naprostého pohodlí, zábavy
v té nejvyšší kvalitě a v neposlední řadě významného zhodnocení celé
nemovitosti.
Společnost Insight Home a.s. je lídrem na trhu chytrého bydlení.
V současné době působí kromě České republiky ještě na Slovensku
a v Rusku. Jejich systém inHome AMX patří k nejspolehlivějším na světě
a používá se například v Bílém domě nebo v americké armádě.
Chcete-li se o chytrém bydlení dozvědět více,
stáhněte si zdarma publikaci Chytré bydlení
na: www.insighthome.eu/Chytre-bydleni
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okud se rozhodnete pro silvestrovskou oslavu ve Zlaté
Praze, nečeká na vás jen elegantní galavečer v luxusním
stylu, ale především jedno z nejromantičtějších přivítání prvních vteřin Nového roku, protože na půlnoc je
na panoramatické terase restaurace přichystán nejen slavnostní přípitek ale také velkolepý ohňostroj. A jako každý rok
se hosté silvestrovské párty ve Zlaté Praze mohou těšit na tradiční občerstvení po půlnoci v podobě pečeného selete. To
vše v ceně 9 990 Kč za osobu. l

