
SVADOBNÁ PONUKA 2021
Hotel PARK****



Prenájom sály Cena s DPH

Veľká kongresová miestnosť s terasou 500 €

Malá kongresová miestnosť 250 €

SVADOBNÁ HOSTINA  
V Hoteli PARK****

Priestory sa prenajímajú v čase od 10:00 hod. do 06:00 hod.



SVADOBNÉ MENU

Aperitív

0,1 l  Martini suché s olivou

0,1 l  Hubert polosladký s jahodou

0,1 l  Cinzano s citrónom

0,1 l  Prosecco s jahodou

2,90 €

2,90 €

2,90 €

2,90 €

6,00 €

5,50 €

6,00 €

2,90 €

3,10 €

Predjedlá

 

 

 Polievky

30 cl  Slepačí vývar so zeleninou Julienne, mäsom a domácimi rezancami 

30 cl  Hovädzie consomé so zeleninou Julienne a pečeňovými haluškami 

 

 
80g    Paštéta z kačacej pečene s brusnicami, cibuľové chutney, toast

100g  Mozzarella prekladaná paradajkami s bazalkovým 
            pestom a domácim chlebíkom 

100g  Vyprážané kuracie stehienko v kukuričných lupienkoch
            s horčicovo-medovou omáčkou a šalátom Coleslaw                 



200g  Morčacie prsia plnené špenátom, syrom a sušenými 
            paradajkami, zemiakové pyré so špenátom(parmezán) 

180g   Bravčová panenka obalená v slaninke s omáčkou 
 z gorgonzoly, opekané zemiačky

200g  Kurací rezeň v syrovej kôrke na ríbezľovej omáčke, 
            tlačené zemiaky s mladou cibuľkou   

200g  Kuracie prsia  obalené Tirolským  speckom  plnené plesnivým
            syrom, baby zemiačiky s maslom a petržlenovou vňaťou   

200g  Plnená teľacia hruď s chlebovou plnkou s dubákmi,
            hovädzí Jus, zemiakové pyré s parmezánom  

120g  Kuracia roláda plnená syrom a brokolicou, 100g bravčové karé 
            na prírodno , ½ ryža, ½ opekané zemiaky  

150g  Bravčový rezeň, opekané zemiačky s bylinkami, zeleninová obloha             

15,50 €

15,50 €

15,00 €

15,00 €

16,00 €

15,50 €

13,50 €

 

 

SVADOBNÉ MENU

Slávnostné jedlá 



SVADOBNÝ BUFET

50g    Prírodné kuracie a bravčové rezníky

50g    Vyprážaný kurací a bravčový rezeň

100g  Pečená krkovička

100g  Bravčová roláda plnená syrom, šunkou a špenátom

100g  Kurací špíz so šampiňónmi a zeleninou

100g  Pečené kuracie stehno( dolné) v medovo-citrónovej kruste 

100g  Kuracia roláda plnená žemľovou plnkou s hubami

250g  Bryndzové pirohy so slaninkou

0,33 l  Sviatočná kapustnica s údeninou a zmesou hríbov, chlieb        

1,90 €

2,40 €

2,20 €

2,30 €

2,90 €

2,90 €

 Prílohy

150g  Dusená ryža

150g  Varené zemiaky s maslom a bylinkami

150g  Americké zemiaky  

150g  Pečené zemiaky s rozmarínom

150g  Plnený zemiak nivou a slaninkou  

250g  Grilovaná zelenina s bazalkovým pestom                       

  

 

  

  

 

  

2,00 €

2,00 €

2,90 €

2,90 €

2,50 €

2,50 €

2,80 €

6,00 €

4,50 €



SVADOBNÝ BUFET

0,7 l   Minerálna voda

0,25  Pepsi Cola, Fanta, Mirinda, Tonic

1 l       Voda s citrónom a mätou

           Espresso s mliekom  

Možnosť priniesť si vlastný  alkohol, 

víno, koláče, torty, korbáčiky, ovocie

15,00 €

14,00 €

16,00 €

9,00 €

15,00 €

19,00 €

15,00 €

 Šaláty

Nealko nápoje

1 kg    Zemiakový šalát s majonézou

1 kg    Mexický šalát

1 kg    Feferónkový šalát so syrom

1 kg    Kapustový šalát s mrkvou

1 kg    Parížsky šalát

1 kg    Rukolový šalát so cherry paradajkami a mozzarellou

1 kg    Listový šalát mix 

  

 

  

  

 

  

1,90 €

1,70 €

2,00 €

1,80 €

4,50 €/osoba



SVADOBNÁ VÝZDOBA

Základná výzdoba, obrusy, návleky na stoličky           

Výber stolov (klasický alebo okrúhly)

Variabilný tanečný parket

 
   

                     4,00 € / osoba

GRÁTIS

GRÁTIS

10 % ZĽAVA

GRÁTIS

GRÁTIS

 

 

CATERING
do 80 osôb

81 – 100 osôb

101 a viac osôb

260 €

320 €

370 €
 

ŠPECIÁLNA  PONUKA
Ochutnávka svadobného menu pre 2 osoby

Hotelový apartmán pre novomanželov 

Ubytovanie pre svadobných hostí - nad 5 izieb

Priestory a chladiace zariadenia pre uskladnenie donesených vecí

Parkovanie pred hotelom (autobus, osobné autá) 

 

  
 



PODMIENKY

Príprava priestorov a personál
Priestory a personál sú k dispozícii od 10:00 hod. do 6:00 hod. Hotel zabezpečuje prípravu miestnosti a základnú svadobnú výzdobu 
podľa výberu hostí. Hotel si účtuje personálne náklady od 22:00 hod. do 6:00 hod.

Svadobné menu, alkoholické a nealkoholické nápoje 
Pre výber svadobného menu je pripravená ponuka slávnostných jedál alebo je možné si svadobné menu zostaviť 
po konzultácii s prevádzkarom hotela. Minimálne 1 mesiac pred dohodnutým termínom svadby je potrebné upres-
nenie menu a 7 dní pred svadbou upresnenie počtu hostí. Užívanie vlastných nealkoholických nápojov nie je povo-
lené. Hotel odporúča vybrať si alkoholické nápoje a vína zo svadobnej ponuky vín a alkoholických nápojov. V prípade 
užívania vlastných alkoholických nápojov a vín si hotel účtuje korkovné 4,50 €/osoba. Povinný odber vína je 1 fľaša vína/2 osoby.  

Rozpočet svadby – konsignácia 
Po upresnení požiadaviek objednávateľa na cateringové a iné hotelové služby, hotel vypracuje objednávateľovi rozpočet svadobnej 
hostiny s tým, že rozsah a cena dojednaných služieb nemusia byť konečné. Po ukončení svadobnej hostiny hotel vystaví objedná-
vateľovi konečné vyúčtovanie podľa skutočnej spotreby nápojov a služieb a po jeho odsúhlasení objednávateľom vystaví konečnú 
faktúru.

Tovar hostí 
Hotel bezplatne umožňuje užívať vyhradené priestory a chladiace zariadenia na donesený tovar – torty, zákusky a iné pochutiny, vlast-
né alkoholické nápoje a víno. Tovar si hosť môže doniesť deň vopred v čase dohodnutom s prevádzkarom hotela.

Platobné podmienky 
Rezervácia sa stáva záväznou po zložení zálohy  a odsúhlasením podmienok svadby. V prípade zrušenia záväznej rezervácie je 
záloha nevratná. Svadobnú hostinu je nutné vyplatiť do 3 dní po jej skončení. Prípadné reklamácie na služby akceptujeme len počas 
trvania akcie.
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