
 

svadobná ponuka 
€36 / osoba (ponuka je platná od 20 osôb) 

 

V CENE JE ZAHRNUTÉ 

prípitok 

1x minerálka  

1x káva 

slávnostné 3-chodové menu (na výber z 3 menu) 

neskoré občerstvenie (formou bufetu) 

prenájom sály 

zlaté alebo biele návleky na stoličky 

mašle na stoličky + organzy vo farbe mašlí 

servítky biele + servítky vo farbe výzdoby 

biele sviečky na stoly 

apartmán pre novomanželov s raňajkami do postele 

parkovanie pre svadobných hostí v uzavretom hotelovom dvore 

bezplatné prinesenie vlastných zákuskov, torty, slaného pečiva 

bezplatné uskladnenie prinesených vecí 1 deň vopred a 1 deň po svadbe 

MOŽNOSŤ DOOBJEDNAŤ: detský kútik, obradná miestnosť (do 40 osôb), svetelná stena 



Slávnostné 3-chodové menu na výber: 

Menu 1 
(1,3,4,7,12) 100g “Vitello Tonnato” / Na tenko nakrájané teľacie mäso s tuniakovou omáčkou a kapary 

(1,3,7) 0,25l  Hovädzí vývar s bylinovými haluškami 
(7,8) 200g / 200g „Little Italy“ / Medajlonky z hovädzej sviečkovej zapečené s bazalkovým pestom, cherry 

paradajkami a parmezánom s opekanými zemiačkami, cibuľkou a slaninkou 

Menu 2 
(1,3,4,7) 80g  Údený losos s medovo-kôprovou omáčkou a limetkovou ricottou 

(1,3,7) 0,25l Slepačí vývar s cestovinou a zeleninou 
(1,3,7,12) 150g / 200g Bravčová panenka obalená v čerstvých bylinkách s hríbovo-smotanovou omáčkou, 

cisárskou zeleninou na masle a kroketami 

Menu 3 
(1,3,7,12) 150g Domáca paštika z kačacej pečene s figovým džemom  

(1,3,7) 0,25l Teľací vývar s krupicovými haluškami a zeleninou  
(1,7,12) 300g/300g Konfitované kačacie prsia, demi-glace omáčka so sušenými slivkami, pučené zemiaky s 

maslom a opečenou mladou cibuľkou 

Neskoré občerstvenie formou bufetu 

Predjedlá: 
(3,4,7) „Vitello Tonnato”  

(7) „Mozzarela Caprese“ 
(1,7,8) Šunkovo-syrové plato 

Hlavné jedlá: 
(7) Grilovaný kurací steak 

(7) Bravčové medailónky z karé na farebnom korení 
Prílohy: 

Basmati ryža 
(7)  Pečené baby zemiaky s rozmarínom 

(12)  Antipasti – grilovaná čerstvá zelenina 
Šaláty: 

2 druhy cestovinových šalátov ( (1,3,7,10) šunkovo-syrový s hráškom a majonézou, (1,3,7,8,12) olivový so sušenými 
paradajkami) 

Šalátový bufet –  paprika, paradajka, uhorka,  
2 druhy dressingov ( (10,12) balsamico, (7) cesnakový) 

Domáce olivové oleje 
(1,3,7) Belgické rozpekané pečivo


