
Svadobná ponuka
Hotel PARK****



Priestor CENA S DPH

Veľká kongresová
miestnosť s terasou 400,00 €

Malá kongresová
miestnosť s terasou 400,00 €

Spolu 600,00 €

PRENÁJOM PRIESTOROV

Priestory sa prenajímajú v čase od 10.00 hod. do 6.00 hod.



SVADOBNÉ MENU

Aperitív
0,1l Martini dry s olivou
0,1l Hubert polosladký s jahodou
0,1l Prosecco s jahodou
0,1l Cinzano s citrónom

Predjedlo
Domáca kačacia paštéta s brusnicami, cibuľové chutney, toast
Mozzarella prekladaná paradajkami s bazalkovým pestom a domácim
chlebom
Tartaletka plnená údeným lososom s rukolovým šalátikom

Polievka
Slepačí vývar so zeleninou Julienne, mäsom a domácimi rezancami
Hovädzie consome so zeleninou Julienne a pečeňovými haluškami

Hlavné jedlo
Bravčová panenka v slaninovom kabáte so slivkami marinovanými v portskom
víne, zemiaková štrúdľa, demi glace
Bravčové medailóniky na šípkovej omáčke s gaštanovou posýpkou,
gratinované zemiaky
Teľacia hruď plnená chlebovou plnkou s dubákmi, zemiakové pyré s
parmezánom, hovädzí jus
Kuracia roláda plnená modrým syrom a špargľou , mrkvovo zemiakové pyré,
domáci demi glace
Morčacie prsia plnené špenátom, sušenými paradajkami a syrom,                                                       
zemiakovo bazalkové pyré, domáci demi glace
Konfitované kačacie stehno, pyré z červenej kapusty, hokkaido pyré,
karamelizovaná šalotka

CENA
ZÁKLADNÉHO

MENU JE 
30,00 €/ osoba

aperitív, predjedlo,
polievka, hlavné

jedlo



BUFETOVÉ STOLY

Vyprážané rezníky /kurací, bravčový /

Kurací Gordon Bleu /prírodný, vyprážaný /

Pečené kuracie stehienka

Plnené morčacie prsia s mozzarellou a sušenou paradajkou

Medailóniky z bravčovej panenky

Bravčové líčka na víne

Konfitovaná bravčová krkovička s rozmarínom

Hovädzie ragú

Kapustnica s údeným kolenom a hubami

Vyprážaná aljašská treska

Pirohy s bryndzou

Strapačky s kapustou

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

4,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

150 g

150 g

240 g

150 g

150 g

150 g

150 g

150 g

0,33l

150 g

350 g

350 g



ŠALÁTY

PRÍLOHY

Dusená ryža

Varené zemiaky s maslom a bylinkami

Americké zemiaky (Pečené zemiaky s rozmarínom)

Grilovaná zelenina s bazalkovým pestom

Anglická zelenina na masle

Domáce halušky

Karlovarská knedľa

2,50 €

2,50 €

2,50 €

3,50 €

3,00 €

2,00 €

2,50 €

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

Miešaný zeleninový šalát

Paradajkový šalát s červenou cibuľou

Kapustový šalát s mrkvou

Grécky šalát

Coleslaw šalát

Zemiakový šalát slovenský

Zemiakový šalát s majonézou

19,00 €

19,00 €

19,00 €

19,00 €

19,00 €

19,00 €

19,00 €



NÁPOJE

Pepsi, Mirinda, 7Up, Tonic Schweppes, Granini

Minerálka Mattoni

Minerálka Mattoni

Káva

Čaj porciovaný

Džbán s vodou a citrónom

Zlatý Bažant ´73

0,2 l

0,33 l

0,75 l

8 g

2,5 g

1 l

0,3 l/0,5 l

1,90 €

1,90 €

2,90 €

2,00 €

2,50 €

2,00 €

2,00 €/ 2,50 €



SVADOBNÁ VÝZDOBA

Základná výzdoba, stoly klasické alebo okrúhle, obrusy,

servítky, svietniky, sviečky

Stand by stôl + návlek

5,00 €/ osoba

 

10,00 € / ks

PERSONÁLNE NÁKLADY

Do 80 osôb

81 - 100 osôb

od 101 a viac osôb

350,00 €

400,00 €

450,00 €

KORKOVNÝ POPLATOK

Možnosť priniesť si vlastné torty, zákusky, syry, korbáčiky,

oriešky, ovocie

 Možnosť priniesť si vlastné alkoholické nápoje

/okrem povinného odberu /

 

 

10,00 €/ osoba



Typ izby Cena

Jednolôžková izba 80,00€ / noc

Dvojlôžková izba 110,00€ / noc

Prístelka 35,00 € / noc

UBYTOVANIE
v Hoteli PARK****



Príprava priestorov a personál

Priestory a personál sú k dispozícii od 10:00 hod. do 4:00 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 upresnenie
menu a 7 dní pred svadbou upresnenie počtu hostí. Užívanie vlastných nealkoholických nápojov nie je povolené. 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 10,00 € / 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 objednávateľovi 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, vlastné 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

Hotel PARK****

PODMIENKY

prevadzka@cityhotelpark.sk 0918 793 821 www.cityhotelpark.sk


