SVADOBNÁ PONUKA

min. 30osôb

MENU I.
23,- EUR / osoba
- prípitok:
Cinzáno
- predjedlo:
Šunkové rolky plnené chrenovou penou.
- polievka:
Kurací vývar s rezancami a zeleninou
- hlavný chod, výber :
1. Zapekané kuracie prsia s ovocím (alebo zeleninou), ½ ryža + ½ hranolky, obloha.
2. Prírodný bravčový plátok so šampiónmi, ½ ryža + ½ hranolky, obloha.
- káva 7g podľa výberu ( presso / zalievaná /nescaffe)
- bufetové stoly po 22,30:
Slovenská kapustnica, vyprážané bravčové rezne, zemiakový šalát, zeleninový šalát.
MENU II.
25,- EUR / osoba
- prípitok:
Demänovka
- predjedlo:
Šalát Caprese (mozzarella, paradajka, bazalka, olivový olej)
- polievka, výber:
1. Kurací vývar s rezancami a zeleninou.
2. Hovädzí výbar s rezancami a zeleninou.
- hlavný chod, výber :
1. ½ kuracia ½ bravčová plnená rolka so šunkou a syrom, ½ ryža + ½ opekané
zemiaky, obloha.
2. Hydinové soté s kari, ½ ryža + ½ opekané zemiaky, obloha.
- káva 7g podľa výberu ( presso / zalievaná /nescaffe)
- bufetové stoly po 22,30:
Slovenská kapustnica, vyprážané bravčové rezne, zemiakový šalát, zeleninový šalát,
studené syrové misy, studené šunkové misy, chlieb.
MENU III.
27,- EUR / osoba
- prípitok:
Ovocné Martinni (coctail cherry, vodka, coctail cherry sirup)
- predjedlo:
Ľahký koktail z kuracích pŕs
- polievka, výber:
1. Kurací vývar s celestínskymi rezancami a zeleninou.
2. Hovädzí výbar s celestínskymi rezancami a zeleninou.
- hlavný chod, výber :
1. Bravčová rolka plnená jarnou zmesou, pečený zemiak v šupke podávaný
s ochutenou kyslou smotanou.
2. Jánošíkov vodopád (francúzskym syrom a šunkou prekladaná kuracinka
dozdobená ananásom a kečupom), pečený zemiak v šupke podávaný
s ochutenou kyslou smotanou.
- káva 7g podľa výberu ( presso / zalievaná /nescaffe)
- bufetové stoly po 22,30:
Slovenská kapustnica, vyprážané bravčové rezne, kuracie rezne vo vínovom
cestíčku, grilované kuracie krídelka, opekané zemiaky, chlieb, zemiakový šalát, zeleninový
šalát, studené syrové misy, studené šunkovo-salámové misy, cestovinový šalát.

NÁPOJE
Alkoholické
Nealkoholické

- pripravíme nápojový stôl s alkoholom prípadne alkohol pripravíme priamo
na stoly. Nápojový lístok Vám dodáme na požiadanie.
- 3,- EUR / osoba / 1l (pripravené na stoloch, coca-cola, minerálka, ovocne
džúsy, sprite)

V prípade záujmu Vám vieme zabezpečiť:
- koláče
2,- EUR /osoba /150g svadobné koláče suché, svad. koláče plnené
- ovocie
2,- EUR / osoba / 200g mix čerstvého sezónneho ovocia
- slané doplnky
1,50,- EUR /osoba / 100g mix
- návleky na stoličky 2- EUR / osoba
MIESTNOSŤ
Nočný bar
Prenájom miestnosti 200,- EUR / noc. V prípade odberu alkoholu prenájom
miestnosti neúčtujeme.

ZDARMA
- základná výzdoba miestnosti
- ubytovanie pre novomanželov na 1 noc
- parkovanie autobusu a áut
5% zľava na ubytovanie pre ostatných účastníkov.

Ponuku vieme samozrejme prispôsobiť Vašim predstavám.
V prípade akýchkoľvek výhrad, zmien a návrhov nás kontaktujte a
dohodnite si osobné stretnutie.
Vaše predstavy pretvoríme do nezabudnuteľného zážitku!

