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Svadobné menu č 1. 

(35 €)

 prípitok , minerálka, káva

Predjedlo

100g Caprese – mozzarella s paradajkami a bazalkou

100g Prosciutto s melónom

Polievka

0,3l Slepačí vývar so zeleninou a domácimi rezancami 

0,3l Minestrone

Hlavné jedlo

150g Bravčová panenka, hráškové pyré, zemiakový závin, citrusový bešamel

180g Kuracia roláda plnená mozzarellou a špenátom, omáčka z údených paradajok, 

         zapečené tlačené zemiaky s parmezánom

________________________________________________________________________________

Bufety

povinná súčasť svadobného balíčka

individuálny výber jedál z bufetovej ponuky

 min. 20€/osoba

BONUS: Zvýhodnené ceny ubytovania: zľava 10% 

Za doplatok: recepcia, bufety, alko, nealko, dezerty 



Svadobné menu č 2. 

(45 €)

   Prípitok (Hubert deLuxe, Prosecco, Cinzano)

       Minerálka

      Káva

Predjedlo

100g Údený losos s bylinkovým cottage cheese, joguertová espuma, bylinky

100g Ciklové carpaccio s kúskom kozieho syra, uhorkovou salsou a orechmi

Polievka

0,3l Hovädzí vývar s bylinkovými haluškami a julien zeleninou

0,3l Prepeličí vývar s domácimi rezancami a zeleninou 

Hlavné jedlo

200g Konfitované kačacie prsia s červenou kapustou, lokšou a brusnicovou omáčkou

150g Srnčí chrbát v bylinkovo-orechovej kruste s čučoriedkovou omáčkou a zemiakmi

__________________________________________________________________________________

Bufety

povinná súčasť svadobného balíčka

individuálny výber jedál z bufetovej ponuky

min. 20€/osoba

BONUS: Zvýhodnené ceny ubytovania: zľava 15% 

Poskytnutie priestorov na svadobné fotenie zdarma 

 Za doplatok: recepcia, bufety, alko, nealko, dezerty



         Cenník dodatkových služieb veľká sála 

Prenájom (uzatvorený areál) do 03:00 hod                               1 500 €

Prenájom priestorov po 03:00 hod.                  70 €/hod

    Príprava civilného obradu interiér 100 €

Príprava obradu exteriér 150 €

Príprava nápojového stola (výrobník ľadu, poháre) 100 €

Prenájom výrobník ľadu   20 €

    Obsluha nad rámec bežných služieb                                             100 € / čašník

Čokoládová fontána (1kg čokolády a 3kg ovocia)                 80 €

    Výzdoba stolov (stuhy, servítky, svietniky, sviečky)                      3,00 € / osoba

    Výzdoba stolov (stuhy, servítky, svietniky, sviečky) + živé kvety        od 5,00 € / osoba

    Obliečky na stoličky                    2,00 € / osoba

Prenájom pohár/tanier/džbán 1,00 € / ks

Korkovné (alko aj nealko)  5,00 € / osoba

    


