CLAS FOOD
Nenapodobitelné Campari, čisté, se sodou, nebo s pomerančovým džusem.
Nealkoholické Crodino, míchané nápoje.
Minerální vody San Pellegrino, limonády San Pellegrino.

PA RT N E Ř I S E T K Á N Í

Baron Jan Hildprant, Blatná
Likéry, prezentace a ochutnávka.

Po mnoha letech se opět uskutečnilo setkání absolventů HŠ v Mariánských Lázních. Toto setkání
proběhlo v únoru roku 2002 a bylo příležitostí k tomu, abychom zavzpomínali na svá studentská
léta, pozdravili se se starými přáteli a kamarády. Setkání se uskutečnilo v novém pražském hotelu „Holiday
Inn Prague Congress Centre“. Na organizaci setkání se podílel „organizační výbor“ a mnoho „dobrovolníků“. K příjemnému průběhu přispěli i „partneři“ našeho setkání, firmy, které se podílely na zajištění
gastronomické části, tzn. suroviny pro přípravu jídel, bufetu při společenském večeru, nápoje.
Těmto partnerům patří naše poděkování a zároveň nabídka na podporu dalších výročních setkání SAHŠ.

Dobrá vína z Hodonína. DVS Hodonín
Wellcome drink, znamenitý suchý sekt „Bílý medvěd“.
Nabídka vín z hodonínských sklepů a sklepů Valašského krále Bolka Polívky.

Partneři akce „Setkání Sdružení absolventů Hotelové školy v Mariánských Lázních“, Hotel Holiday Inn
Prague Congress Centre 9. 2. 2002.

KMV Mattoni
Dotek přírody. Minerální voda pro celodenní jednání.

Pilsner Urquell, Plzeňský Prazdroj
Nejlepší české pivo.
Bez nutnosti dalšího komentáře.

Hotel Holiday Inn Prague Congress Centre
Generální ředitel pan JUDr. Jan Filip se svým týmem vytvořil mimořádné
podmínky k tomu, aby se setkání uskutečnilo v tomto nádherném, novém
pražském design hotelu.

LESY HLUBOKÁ a.s.
Významný výrobce kaviáru.

Synot a.s.
Finanční podpora setkání.
Výroba hracích automatů, prodej luxusních aut BMW, informační technologie
Exact Příbram
Finanční podpora setkání.
Systémy integrované regulace se zaměřením na řízení nesoudobého vytápění
a řízení ostatních zařízení v hotelových pokojích a dalších hotelových
provozech (trezory, minibary, zámkové systémy apod.)

Burkhof Kaffee
Znamenitá káva pro udržení bdělosti a pozornosti.

Douwe Egberts Kaffee
Tradiční značka kávy v ČR.

MB SVING
Finanční podpora setkání.
Vybavení a zařízení pro kuchyně i restaurace, hotelové doplňky a textil

DART Rina Křimice
Pečivo pro občerstvení během jednání.
Vyrábí se mražené a po rozpečení je skvělé.

Masný průmysl Krásno Valašské Meziříčí, dodavatel královské kuchyně
Jeho veličenstva Valašského krále Boleslava Polívky I. na furt.
Maso, masné výrobky, klobásy atd.

www.tega.cz

TEGA GASTRO s.r.o., TECHNOLOGIE PRO GASTRONOMII, Karlovy Vary
Finanční a surovinová podpora gastronomické části.
Šéfkuchař společnosti TEGA se podílel na přípravách gastronomické části.

Karlovarská Becherovka a.s.
Becherovka, míchané drinky, barmani.

VINSELEKT

ARGEN WINE spol. s r.o.
Import argentinských vín

Ing. Miloš Michlovský, CSc.
VINSELEKT – šlechtitelská stanice vinařská
Vynikající moravská vína jednoho z nejvýznamnějších moravských výrobců,
oceněného na mnoha českých i zahraničních soutěžích.

ARGEN WINE spol. s r.o.
Skvělá argentinská a jihoamerická vína s nezapomenutelným
a zasvěceným komentářem naší přední degustátorky pí. Jany Kadlecové.

Nestlé Food Services
Přípravky pro dokončování pokrmů, knedlíky, kaše, halušky, polévky, drcená
rajčata, fix na mleté maso, čokoládová pěna, oříšková pěna, atd.
Káva pro celodenní jednání.

Danuše Dobrá ATOS – Dvůr Králové nad Labem
Zařizovací předměty, hotelové doplňky, textil pro hotely a restaurace,
dárková bonboniera.

EUROBRANDS BERENTZEN
Berentzen Zelené jablko, vodka Puschkin, Godet Cognac, Roter Springer.
Barman a míchané nápoje.

UAMK Praha
Zdarma účast v systému Žlutý klíč v hodnotě 1.000,- Kč
AUTOTURIST – sleva na nákup produktů cestovní kanceláře Autoturist

