
 

Aktuální ceník a podmínky pro uspořádání svatby pro rok 2021 
 

Podmínky pro uspořádání oslavy, či svatby: 

• Minimální konzumace svatebního jídla (oběd, večeře, případně raut) 850,-Kč za 

dospělou osobu, 680,-Kč za 1 dítě od 3 do 12ti let. 

• Aperitiv, nealkoholické nápoje, jídlo, ovoce, pochutiny a pivo musí být pouze od 

nás. 

• Minimální počet pro uspořádání svatby (svatební hostiny) bez nájmu je 50 osob. V 

případě nižšího počtu účtujeme nájem ve výši 6.000,-Kč. 

• V případě vlastních zákusků, dortu apod. účtujeme servisní poplatek 40,-Kč za 1 

osobu (i za dítě od 3 do12ti let). 

• V případě vlastního alkoholu či vína účtujeme servisní poplatek 60,-Kč za každou 

dospělou osobu 

• Dětské porce jsou účtovány ve výši 80% z ceny. 

• Doplatek za svatbu následující den pouze hotově. Platební karty nepřijímáme. 

• 1. nevratná záloha za rezervaci termínu 15.000,-Kč. Po nacenění hostiny druhá 

záloha 50% z předpokládané částky zhruba měsíc před svatbou. Zálohy budou 

odečteny při konečném vyúčtování. 

• V období od června do konce září svatby bez ubytování nebereme.  

• Cena za Vámi vybrané menu obsahuje základní svatební prostření /nerezové 

příbory, bílé ubrusy a ubrousky dle Vámi zvolené barvy, sklo, porcelán, stoly a 

židle. 

• Poplatky za obsluhu po půlnoci neúčtujeme. 

 

Nocleh se snídaní  

1 dospělá osoba 1 noc 660,-Kč 

1 dítě od 3 do 12ti let a 1 noc 528,-Kč 

Děti do 3 let zdarma 

Nocleh s polopenzí 

1 dospělá osoba 1 noc 800,-Kč 

1 dítě od 3 do 12ti let a 1 noc 640,-Kč 

Děti do 3 let zdarma 

 

 

Jídla polopenze (pátek – sobota) – jídlo musí být jednotné pro všechny hosty z důvodu 

přípravy svatební hostiny s výjimkou diet. Kuchyň je otevřena do 19:30 nejpozději. 

1. Prokládaný kuřecí špíz, hranolky, tatarská omáčka 

2. Přírodní vepřový steak s rýží a okurkovým salátem 

3. Pečené kuřecí stehno s bramborem, nebo rýží, zeleninový salát 

4. Vepřový záhorácký závitek se šťouchaným bramborem 

5. Kuřecí kapsa plněná sýrem a šunkou, bramborová kaše 

 

 

Dopolední občerstvení – minimum 25 ks od druhu – lze kombinovat i s večerním 

rautem 

Jednohubka klasik různé druhy 1 ks 20,-Kč 

Caprese na špejli s bazalkovým pestem 1 ks 38,-Kč 

Chlebíček s domácím vlašským salátem 1 ks 33,-Kč 

Škvarková pomazánka (30 g) na chlebu 25,-Kč 

Avokádová kanapka 1 ks 28,-Kč 



Plněné ďábelské vejce 1 ks 15,-Kč 

Crissini s parmskou šunkou 1 ks 32,-Kč 

Královské španělské olivy 50 g 23,-Kč 

Salátová okurka plněná česnekovou pěnou, zdobená rajčátkem 1 ks 28,-Kč 

Sušené švestky s mandlí ve slanině 1 ks 26,-Kč 

Sýrová roláda 50 g 38,-Kč 

Ovoce 100 g 20,-Kč 

 

Aperitiv: 

Bohemia Demi Sec, Brut 0,1 l 55,-Kč 

Cinzano bianco 0,1 l 55,-Kč 

Martini rosso 0,1 l 55,-Kč 

Prosseco  0,1 l 80,-Kč 

Champagne Möet Chandon Brut 0,1 l 260,-Kč 

Dětský sekt 1 láhev 140,-Kč 

 

Svatební menu - klasik 

Předkrm: 

1. Šunková rolka s křenovou šlehačkou (2 ks) a banketkou 89,-Kč 

2. Domácí játrová kachní paštika 50 g s lesním ovocem a mandlemi, toast 119,- 

3. Kachní rillettes (pomazánka z pomalu taženého trhaného kachního masa) 

s byinkami, okurkou a chlebem 70 g 119,-Kč 

4. Cukrový meloun s parmskou šunkou (70 g), krémovým balzamikem, rukoulou, 

hoblinkami parmazánu a tyčinkami crissini 149,-Kč  

5. Carpaccio z červené řepy s kozím sýrem, ořechy, rukolou, medovo-pomerančovou 

zálivkou a máslovým toastem 120,-Kč 

6. Pěna z uzeného lososa 100 g s fenyklem, zeleným jablkem a křupavou bagetkou 

95,-Kč 

 

Polévka 0,4 l 1 osoba 

1. Slepičí vývar s masem, kořenovou zeleninou a nudlemi 49,-Kč 

2. Klasický silný hovězí vývar s masem, kořenovou zeleninou a nudlemi 55,-Kč  

3. Příplatek za knedlíčky 1 porce 50 g 12,-Kč 

4. Valašská kyselice 55,-Kč 

5. Kulajda s vejcem 55,-Kč 

6. Vývar z oháňky s masem, kořenovou zeleninou a nudlemi 62,-Kč 

7. Karotkový krém se zázvorem 59,-Kč 

 

Hlavní chod: 

1. Slavnostní svíčková na smetaně 150 g s brusinkami, citrónem a šlehačkou, domácí 

houskový knedlík 205,-Kč 

2. Selská bašta-uzená krkovice (100g), vepřová pečeně (100 g), zelí, bramborový a 

houskový knedlík 195,- Kč 

3. Přírodní maso dvou barev (kuřecí prsa 100 g a vepřová krkovice 100 g), příloha dle 

vlastního výběru (šťouchané brambory, americké brambory) 197,-Kč (zeleninová 

přízdoba 100 g, nebo fazolky + 35,-Kč, tatarská omáčka + 18,-Kč) 

4. Konfitované kachní stehno na jablkách (240 g) s červeným zelím a variací knedlíků 

(houskový, bramborový) 245,-Kč 

5. Vepřová panenka 230 g s výběrem omáčky (houbová, pepřová, šalotková s kapary) 

šťouchané brambory s cibulkou 278,-Kč 

6. Vídeňská roštěná 200 g s fritovanou cibulkou s opékaným bramborem, nebo rýží, 

zeleninová přízdoba 265,-Kč 



7. Zvěřinové ragú 180 g s brusinkami a karlovarským knedlíkem 245,-Kč 

8. Hovězí (nebo vepřová) líčka na kořenové zelenině a červeném víně (200g) s 

jemnou bylinkovou bramborovou kaší a zkaramelizovanou karotkou 290,-Kč 

9. Grilovaný čerstvý losos (150g) s holandskou omáčkou, vařený brambor, sezónní 

zelenina 290,-Kč 

10. Kuřecí prso supreme s omáčkou z lišek, bramborové pyré, salátek 285,-Kč 

 

Vegetariánské menu – celková cena za tří - chodové menu je 330,-Kč 

Předkrm: 

1. Listový salát se sušenými rajčaty, kapary, sýrem feta a hořčičným dressingem, 

mini pečivo 

2. Carpaccio z červené řepy s kozím sýrem, pekanovými ořechy, rukolou, medovou 

zálivkou a máslovým toastem 

Polévka: 

1. Karotkový krém se zázvorem 

2. Zeleninový vývar s nudlemi  

Hlavní chod: 

1. Bramborové gnocchi s krémovým špenátem a parmazánem  

2. Špagety s omáčkou z cherry rajčat, citrónovou kůrou, mozzarellou, bazalkou a 

rukolou 

3. Dvakrát pečená brambora s chilli fazolemi (jemně pikantní), paprikou a cibulí, 

jarní cibulkou, zdobená sýrem, podávaná se salátkem 

 

 

Večerní raut – gril  

Vepřová krkovice 150 g 130,-Kč (minimum 15 porcí) 

Vepřové koleno 100 g 32,-Kč (dle aktuální váhy masa, cca 1,5 kg 1 koleno) 

BBQ vepřová žebírka 400 g 187,-Kč (dle aktuální váhy masa, minimum 3 kg) 

Grilovaná selečí kýta (ne uzená) cena dle váhy, hmotnost cca 4 kg, 100 g 68,-Kč 

Hovězí filet steak z pravé svíčkové (medium) s výběrem omáčky (houbová, pepřová, 

chimmichuri) 100 g 240,-Kč (minimum 10 porcí) 

Pečená pražská uzená šunka s kostí 100 g 55,-Kč (váha cca 9 kg, cena dle váhy) 

Pečená selečí uzená šunka s kostí 100 g 85,-Kč (váha cca 2-3 kg, cena dle váhy) 

Kuřecí špalíčky 100 g 40,-Kč (dle aktuální váhy, minimum 20 porcí)  

Pikantní kuřecí křídla 100 g 38,-Kč (dle aktuální váhy, minimum 2 kg)  

Marinovaný kuřecí stehenní steak 100 g 75,-Kč (minimum 15 porcí) 

Grilovaný losos 100 g 160,-Kč (minimum 15 porcí) 

Hermelín 100 g 82,-Kč 

Kotlíkový hovězí guláš mladý býk 150 g 140,-Kč (minimum 20 porcí) 

Valašská klobáska 1 ks 65,-Kč 

Grilovaná zelenina 100 g 40,-Kč (minimum 25 porcí) 

 

Doplňky ke grilu: 

Salát Coleslaw 100 g 45,-Kč (minimum 20 porcí) 

Avokádové guacamole 50 g s chipsy nachos 50 g 117,-Kč 

Smažené cibulové kroužky 100g s omáčkou sweet chilli 60,-Kč 

Pečáky 250 g  – pečené brambory 45,-Kč 

Hranolky 100 g 45,-Kč (min. 25 porcí) 

Batátové hranolky 100 g 45,-Kč (min. 25 porcí) 

Salát cézar (bez masa) s krutony a parmazánem 100 g 45,-Kč 

Hořčice, beraní rohy, okurky 100 g 21,-Kč 

Šopský salát 100 g 45,-Kč (minimum 25 porcí) 



Nadívaný pečený bílý chléb (sýr, žampiony, slanina, máslo, bylinky) 1 ks 230,-Kč 

Omáčka: BBQ, koprová (k lososu - po studenu), Blue Cheese, bylinková, křenová, tzatziki, 

česneková, 50 g 45,-Kč (minimum 20 porcí) 

Pečivo mix 1 ks 10,-Kč 

 

Večerní raut – minimum 20 porcí od každého druhu 

Variace řízečků 50 g 59,-Kč 

Sekaná 100 g 55,-Kč 

Plněná kuřecí roláda 100 g 80,-Kč (minimum 20 porcí) 

Plněná bůčková roláda 100 g 70,-Kč (minimum 20 porcí) 

Tatarský hovězí biftek s variacemi topinek 2 ks 100 g 190,-Kč (minimum 15 porcí) 

Tlačenka s cibulí 150 g 45,-Kč (minimum 10 porcí) 

Utopenec nakládaný s cibulí a feferonkou 1 ks 35,-Kč 

Vaječná tlačenka 100 g 45,-Kč (minimum 15 porcí) 

Sýrová roláda 50 g 38,-Kč (minimum 15 porcí) 

Variace uzenin 100 g 75,-Kč (minimum 10 porcí) 

Variace sýrů s ořechy a hroznovým vínem 100 g 88,-Kč (minimum 10 porcí) 

Těstovinový salát s kuřecím masem 100 g 45,-Kč (minimum 25 porcí) 

Bramborový salát 100 g 25,-Kč (minimum 25 porcí) 

Ovocný salát 100 g 35,-Kč (minimum 20 porcí) 

Ovoce 100 g 20,-Kč 

 

Slané, pochutiny  

Brambůrky 100 g 50,-Kč 

Tyčinky 100 g 40,-Kč 

Domácí smažené mandličky 50 g 55,-Kč (minimum 20 porcí) 

Arašídy 100 g 30,-Kč 

Tyčinky z listového těsta se solí a kmínem 300 g 170,-Kč 

Královské španělské olivy 50 g 23,-Kč 

 

 

 


