
 

svadobná ponuka 
€49 / osoba (ponuka je platná od 20 osôb) 

 

V CENE JE ZAHRNUTÉ 

prípitok 

voda v džbánoch s mätou a citrónom 

1x káva 

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

neskoré občerstvenie (formou bufetu) 

prenájom sály grátis 

návleky na stoličky podľa výberu 

mašle na stoličky + organzy vo farbe mašlí 

servítky biele + servítky vo farbe výzdoby 

biele sviečky na stoly 

comfort dvojlôžková izba pre novomanželov s raňajkami do postele 

bezplatné prinesenie vlastných zákuskov, torty, slaného pečiva 

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

svadobný koordinátor 

ochutnávka svadobného menu 

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



Slávnostné 3-chodové menu na výber: 
Menu 1 

(1,3,4,7,12) 80g teľacia sviečkovica nakrájaná na tenko, tuniaková omáčka, kapary, opečená bagetka 
(1,3,9) 0,25l kurací vývar s cestovinou a zeleninou 

(1,3,7,12) 150g / 200g bravčová panenka grilovaná v zázvorovej marináde, omáčka z výpeku, restovaná sezónna 
zelenina s baby zemiačkami 

Menu 2 
(1,3,7,12) 80g domáca kačacia paštéta s figovým džemom, rozpekaný farmársky chlieb 

(1,3,7) 0,25l hovädzí vývar s bylinovými haluškami a zeleninou 
(1,7,12) 150g / 200g kačacie prsia konfitované so sušenými slivkami, omáčka z výpeku, pučené zemiačky  

s maslom a opečenou mladou cibuľkou 

Menu 3 
(1,3,4,7) 80g údený losos s medovo-kôprovou omáčkou a limetkovou ricottou, opečený toast  

(1,3,9) 0,25l teľací vývar s domácimi bylinkovými rezancami a zeleninou 
(1,7,8,12) 150g/200g kurací steak sous vide s bylinkovým maslom, omáčka z výpeku, krémové rizoto  

so sušenými paradajkami, restovanou cuketou a píniami 

Menu vegetariánske 

(1,3,7,12) 80g bruscheta zapečená s restovanými hubami na tymiáne  
(7,8,12) 0,25l minestrone s bazalkovým pestom  

(7) 150g/200g krémové rizoto s restovanou čerstvou zeleninou a strúhaným parmezánom  

Neskoré občerstvenie formou bufetu 

Predjedlá: 
(7) 50g mozzarela prekladaná s paradajkami, čerstvá bazalka  

(1,7,8) 50g údené morčacie prsia na tenké plátky so zelerovým šalátom 
Hlavné jedlá: 

(7) 50g kuracie prsia grilované s bylinkami 

(7) 50g bravčové karé v marináde na plátky 
Prílohy: 

(7) 50g pečené baby zemiaky  
(12)  50g grilovaná čerstvá sezónna zelenina 

50g dusená ryža 
Šaláty: 

(1,3,7,8,12) 50g olivový cestovinový šalát (sušené paradajky, kapary, pesto) 
(1) 50g bulgur šalát s mladou cibuľkou (fazuľky, cherry paradajky, farebná paprika)  

50g čerstvá sezónna zelenina nakrájaná na mise (listový šalát, paprika, paradajka, uhorka, reďkovka, mrkva,…)  
(7) 10g bylinkový dresing s cesnakom 

(1,3) 30g belgické rozpekané pečivo 
10g domáce olivové oleje


