Šefkuchár reštaurácie
Tímu kuchárov kraľuje executive chef Roman Pekný. Kulinársky majster, ocenený na medzinárodnej gastronomickej súťaži v írskom Dubline.
Nielen dohliada na postupy pri príprave jedál v kuchyni, ale pokrmy aj sám pripravuje. Ochutnajte jeho špeciality aj v rámci obedového
menu počas pracovných dní či víkendov.

Denné a víkendové menu
Počas pracovných dní od 11:00 do 14:00 podávame obedové menu s úžasným výhľadom na okolitú prírodu – na výber máte dve polievky
a štyri rôzne verzie jedál, spolu s ponukou dezertov. Minimálne jedno obedové menu je vhodné aj pre celiatikov. V rámci víkendového menu
pre rodiny s jedným alebo dvomi deťmi do 10 rokov ponúkame cenovo veľmi výhodné menu z prvotriednych surovín prispôsobené pre deti
aj pre rodičov. Denné a rodinné víkendové menu na aktuálny týždeň nájdete uverejnené v sekcii Aktuality alebo na našom Facebooku Villa
Nečas.

Akcie a podujatia
V á la carte reštaurácii Via Magna a v ďalších spoločenských priestoroch hotela pravidelne organizujeme hudobné večery, gastronomické
show, menšie koncerty a vystúpenia. Pre viac čerstvých informácií pravidelne sledujte náš Facebook Villa Nečas.

Cigar & Cognac bar
V samostatnom salóniku si najnáročnejší fajnšmekri môžu vychutnať špeciálnu ponuku destilátov a cigár z celého sveta.

Vinotéka s vínnou bankou
V podzemnom priestore sa nachádza jedinečná vinotéka s tehlovými klenbami dostupná vonkajším vchodom alebo hotelovým lobby – zabezpečuje tak dokonalé súkromie hostí. Svojou rozlohou, dispozičným usporiadaním a technickým vybavením je vhodná na organizovanie
školení, seminárov, prezentácií, ale aj súkromných eventov. Vo vinotéke je možné usporiadať i malú svadbu, oslavu jubilea alebo osláviť
promócie či rodinnú udalosť. Je tiež miestom konania ochutnávok vín v spolupráci s dodávateľmi a výrobcami vína z celého sveta. Súčasťou
vinotéky je vínna banka s možnosťou zakúpenia vín z celého sveta.
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