
 

 
 

SVADOBNÁ PONUKA   
   min. 30 osôb 

 
 
 
 

Tento výnimočný deň patrí len Vám a my sa budeme usilovať urobiť všetko, čo 
bude v našich silách, aby Vaša spoločná cesta mohla začať podľa Vašich predstáv. 

Tie pretvoríme do nezabudnuteľného zážitku. 
 
 

Využite aj ďalšie výhody svadobného balíčka, ku ktorým patrí ubytovanie 
v svadobnom apartmáne s raňajkami pre novomanželov zdarma. 

 
 
 
 
 
 

 
 

miestnosť sedenie 

 

sedenie sedenie sedenie sedenie 

REŠTAURÁCIA I. 40 120 100 50 50 

REŠTAURÁCIA II. 30   25 25 

NOČNÝ BAR 45 75 60 50 40 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Reštaurácia I.  
 Prenájom miestnosti 500,- / noc. 

Cena prenájmu zahŕňa: prenájom miestnosti v čase od 10.00 do 5.00 hod. nasledujúceho 
dňa, prípravu miestnosti, základnú výzdobu, slávnostné obrusy, servítky, klimatizáciu 
miestnosti, uskladnenie a prípravu prineseného alkoholu, nealkoholických nápojov, 
svadobných tort, koláčov a iného občerstvenia, Wi-Fi, parkovanie autobusu a os. áut. 

 
Reštaurácia II. 
 Prenájom miestnosti 300,- / noc. 

Cena prenájmu zahŕňa: prenájom miestnosti v čase od 10.00 do 5.00 hod. nasledujúceho 
dňa, prípravu miestnosti, základnú výzdobu, slávnostné obrusy, servítky, klimatizáciu 
miestnosti, uskladnenie a prípravu prineseného alkoholu, nealkoholických nápojov, 
svadobných tort, koláčov a iného občerstvenia, Wi-Fi, parkovanie autobusu a osobných 
áut. 

 
Nočný bar 
          Prenájom miestnosti 300,- / noc. 

Cena prenájmu zahŕňa: prenájom miestnosti v čase od 10.00 do 5.00 hod. nasledujúceho 
dňa, prípravu miestnosti, základnú výzdobu, slávnostné obrusy, servítky, klimatizáciu 
miestnosti, uskladnenie a prípravu prineseného alkoholu, nealkoholických nápojov, 
svadobných tort, koláčov a iného občerstvenia, Wi-Fi, parkovanie autobusu a osobných 
áut.   

 
Vlastné nápoje, koláče a torty je možné priniesť deň vopred v čase dohodnutom s manažérom 
hotela.    
 

 
 
SVADOBNÉ MENU I. 38,- EUR 

zahŕňa: aperitív, predjedlo, polievku, slávnostný hlavný chod I., neskorá večera formou 
bufetových stolov, pravú liptovskú kapustnicu, kávu. 

 
 
SVADOBNÉ MENU II. 33,- EUR 

zahŕňa: aperitív, predjedlo, polievku, slávnostný hlavný chod II., neskorá večera formou 
bufetových stolov, pravú liptovskú kapustnicu, kávu. 

 
APERITÍV 

*0,1l Hubert de luxe 
*0,1l Cinzano Bianco  s limetkou / Martiny dry s olivou 
*0,04l Demänovka horká 
*0,04l Hruškovica/Slivovica/Marhuľovica Jelínek 
           

PREDJEDLO 
*80g Kačacia paštéta s brusnicovým želé a orechovým chlebíkom 
*100g Mozzarela marinovaná v bazalkovom octe prekladaná s paradajkou a bazalkou,   
  toast 
*100g Syrová roláda s paprikovou trikolórov a pečivom   
*80g Rolka zo schzwarzwaldskej šunky s mascarpone a melónom, toast  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POLIEVKA 
*0,33l Kurací vývar alebo hovädzí vývar s jullienne zeleninou a rezancami 
*0,33l Kurací vývar alebo hovädzí vývar s krupicovými alebo pečeňovými knedličkami 
*0,33l Tekvicový krém s tekvicovými semienkami a červeným pestom 

 
SLÁVNOSTNÝ HLAVNÝ CHOD I. 

*150g Bravčová roláda so sušenými slivkami a vlašskými orechmi 
*150g Grilovaná bravčová panenka s restovanou šampiňónovo – pórovou zmesou  
          a čerstvými bylinkami s dijon omáčkou 
*150g Kačacie prsia s pomarančovou omáčkou 
*150g Bravčová panenka podávaná s hubovo – brusnicovým ragú 
*150g Grilovaný steak z lososa so šalviou podávaný s chrumkavou brokolicou a cherry  
          paradajkami, vínová omáčka 
 

SLÁVNOSTNÝ HLAVNÝ CHOD II. 
*150g Morčacia roláda v corn – flakes plnená šunkou, syrom a broskyňou preliata  
          smotanovou demiglace omáčkou  
*150g Kuracie prsia s mozzarelou a paradajkami 
*150g Kuracie prsia s parmskou šunkou na bazalkovom rizote s parmezánom 
*150g Hovädzia sviečková na smotane podávaná s domácou knedľou 
*150g ½ kuracia ½ bravčová rolka plnená šunkou a syrom 

 
PRÍLOHY K HLAVNÉMU JEDLU 
*200g Dusená ryža s hráškom alebo kurkumou 
*200g Americké zemiakové mesiačiky 
*200g Pučené zemiaky s cibuľkou 
*200g Zemiakové hranolky 
*200g Dusená ryža 
*200g Opekané zemiaky na rozmaríne a cesnaku 
*200g Varené zemiaky s maslom a pažítkou 
*200g Restovaná sezónna zelenina na bylinkách a olivovom oleji 

 
BUFET 

STUDENÝ BUFET   
*100g Studená šunkovo/salámová  
          misa  
*100g Studená syrová misa 
*100g Syrová roláda 
*100g Tradičný zemiakový šalát 
*100g Cestovinový šalát 
*100g Miešaný zeleninový šalát 
*100g Pikantný tanier 
*150g Grécky šalát  
 
 

 TEPLÝ BUFET  
*100g Grilované kuracie krídelka 
*100g Vyprážané bravčové rezne 
*100g Kuracie rezne vo vínovom cestíčku  
*100g Vyprážané kuracie nugetky    
          s medovo horčicovým dipom  
*100g Grilované morčacie medailóniky 
*100g Hovädzie na divoko 
*100g Losos na bylinkovom masle  
*100g Bryndzové pirohy  
*100g Šúľance s makom  

 PRÍLOHY K TEPLÉMU BUFETU 
*150g Tradičný zemiakový šalát     *150g Karlovarská knedľa 
*150g Ovocný šalát       *150g mini varené zemiaky poliate   
*150g Dusená ryža        maslom a petržlenovou vňaťou               
*150g Opekané zemiaky       
                                                                          

 
 
 
 
 
 



 

Ponúkame Vám možnosť doobjednať detské menu alebo vegetariánske menu pre hostí. Na 
objednávku vieme pre Vás pripraviť aj kačacie / husacie hody alebo pečené bavorské kolená. 
 
0,33l PRAVÁ LIPTOVSKÁ KAPUSTNICA 
 
 
NÁPOJE        

Džbány s citrónovou vodou 2l/6osob 
Káva podľa výberu espresso / zalievaná / instantná 

    
Alkoholické pripravíme nápojový stôl s alkoholom prípadne alkohol pripravíme 

priamo   na stoly. Nápojový lístok s cenou Vám dodáme na požiadanie. 
Nealkoholické  3,- EUR / osoba / 1l  (pripravené na stoloch, coca-cola, minerálka, 

ovocné  džúsy, sprite) 
  2,20 EUR / džbán s citrónovou vodou 
 
V prípade záujmu Vám vieme zabezpečiť: 

*koláče   2,50 EUR/osoba /150g svadobné koláče suché, svad. koláče  
plnené 

*ovocie   3,00 EUR / osoba / 200g mix čerstvého sezónneho ovocia  
*slané doplnky / syry     2,00 EUR /osoba / 100g mix   
*návleky na stoličky    2,50 EUR / osoba  
*aranžéra   cena na požiadanie 
*hudobný produkciu /DJ cena na požiadanie 
*živú hudbu    cena na požiadanie 

 
UBYTOVANIE    
 Zdarma ubytovanie v svadobnom apartmáne s raňajkami pre novomanželov. 
15% zľava na ubytovanie pre ostatných účastníkov.  

Ubytovanie je možné v jedno a dvojlôžkových izbách s možnosťou prístelky. Každá izba je 
vybavená LCD TV, hotelovým trezorom, neobmedzeným Wi-Fi pripojením, sociálnym 
zariadeným so sprchou, sušičom vlasov.  

 
 
 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

Záväzná rezervácia je platná po uhradení zálohy vo výške 500,- EUR v termíne splatnosti.  
V prípade zrušenia záväznej rezervácie v termíne:  

*30 dní a viac pred  -  Vám bude záloha vrátená v plnej výške.  
 *7 až 29 dní pred – Vám bude účtovaný stornopoplatok vo výške 70% z uhradenej zálohy. 
 *0-6 dní pred  -  Vám bude účtovaný stornopoplatok vo výške 100% z uhradenej zálohy.  
Minimálne 14 dní pred je nutné spresniť s manažérom hotela menu. 7 dní pred termínom je 
nutné upresniť počet hostí. 
Svadobnú hostinu je možné vyplatiť:    
 *vopred pred jej začatím na základe cenovej ponuky a presného počtu hostí. Všetku 
konzumáciu a služby nad rámec cenovej ponuky je nutné vyplatiť ihneď. 
 *na druhý deň vo vopred dohodnutom čase s manažérom hotela na základe konečného 
vyúčtovania podľa skutočnej spotreby nápojov a služieb. 
Prípadné reklamácie akceptujeme len počas trvania svadobnej hostiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Snahou celého kolektívu Hotela EUROPA je, aby vaša svadba bola 

jedinečným a nezabudnuteľným zážitkom. 
 

 
 

 
 
Meno objednávateľa:      Kontakt:  
 
Dátum svadobnej akcie:     Miestnosť: 
 
Počet osôb:   
 
Dátum rezervácie:         Záloha 500,- EUR splatná v termíne do:  
 
Záloha uhradená dňa:  
 
Svojim podpisom súhlasíte s ponukou a platobnými podmienkami. 
Navzájom sa zaväzujeme dodržiavať podmienok pri usporiadaní svadobnej hostiny. 

 
 

 
-------------------------------------------                                         ------------------------------------------- 
         Podpis objednávateľa                                                               Podpis manažéra 
           
 

 
manažér hotela 

+421 948 444 990 
prevadza@hoteleuopalm.sk 

www.hoteleuropalm.sk 
 

Hotel EUROPA 
Štúrova 808/15 

031 01  Liptovský Mikuláš 
 
 

 
 
 
 

      
 
   
 
 
 


