SVADOBNÁ PONUKA
Hotel KULTÚRA***

SVADOBNÁ HOSTINA
v Hoteli KULTÚRA***

Priestor

Spoločenská
sála + terasa

I-Sedenie

U-sedenie

Okrúhle
stoly

Cena s DPH

104

-

110

400 €

Salónik
Čebrať

-

14

20

200 €

Átrium
- raut

-

-

70

200 €

Veľ ká
dvorana

300

-

150

Cena podľa
cenníka KDAH

Prenajímané priestory sú Vám k dispozícii v deň svadobnej hostiny v
čase od 10:00 hod. do 4:00 hod.

SLÁVNOSTNÉ MENU
Hlavné jedlo
Pečená kuracia roládka plnená
Prípitok
Vermut s citrónom
Prosecco s jahodou
Martini s olivou
Predjedlo
Terinka z kuracej pečene s
kúskami brusníc a vínovým želé,
banketové pečivo
Prosciutto s jemným bryndzovo
syrovým krémom s bylinkami
podávané na fínskom chlebíku
Krevetový kokteil s ananásom a
lahodnou majonézou, zdobený
čiernym kaviárom, banketové

sušenou marinovanou marhuľou a
mozzarellou s omáčkou demiglace,
podávaná s gratinovanými zemiakmi
Kačacie prsia sou vide ovinuté
tymiánom s brandy omáčkou
podávané s pečenými zemiakovými
štvrťkami
Bravčová panenka v slaninkovom
kabátiku, podávaná so smotanovým
ružičkovým kelom a mrkvovo
zemiakovým pyré
Pomaly pečený hovädzí krk s
omáčkou z Cabernetu podávaný s
tymiánovou ryžou

pečivo
Polievka

Konkrétne menu Vám zostavíme na

Slepačí vývar so zeleninou

základe Vašich požiadaviek.

a rezancami

Uvedené menu prosím považujte za

Hovädzí vývar s pečeňovými

orientačné.

haluškami

Minimálna cena akéhokoľvek

Brokolicový krém s celozrnnými

svadobného menu je 29,00 Eur na

krutónmi a pečenými semienkami

osobu.

CENA
ZÁKLADNÉHO
MENU

29 € / osoba
prípitok, predjedlo,
polievka, hlavné
jedlo

BUFETOVÉ MENU
Vyprážané kuracie rezníky
Prírodné kuracie medailóniky
Pečené kuracie stehná polené
Kuracie krídelká marinované v zázvore a mede
Vyprážané bravčové rezníky
Prírodné bravčové medailóniky
Bravčový závitok so špenátom a syrom
Pečené rebrá marinované s kyslou kapustou a feferónkami
Pečené údené alebo neúdené bravčové koleno vykostené
Maďarský guláš
Hovädzie ragú s burgundskou omáčkou
Grilovaný losos
Bryndzové pirohy so smotanou a slaninkou
Strapačky s kyslou kapustou
Gnocchi so sušenými paradajkami a bazalkovým pestom
Grilovaný halloumi syr
Grilované údené tofu
Grilovaná zelenina

Anglická zelenina na masle
Špargľa v slaninovom kabátiku
Dusená ryža
Zemiaky opekané
Zemiaky americké
Zemiaky varené s maslom
Knedľa karlovarská
Zemiakový šalát
Šalát z červenej šošovice a plodovej zeleniny
Miešaný listový šalát s plodovou zeleninou
Cestovinový šalát so zeleninou
Grécky šalát
Mrkvový šalát s ananásom
Uhorkový šalát s tzatziki
Rukolový šalát s medovým melónom
Kapustový šalát Coleslaw
Tradičná liptovská kapustnica, chlieb
Kotlíkový guláš

Konkrétne menu Vám zostavíme na základe Vašich požiadaviek.
Uvedené menu prosím považujte za orientačné.
Minimálna cena akéhokoľvek bufetového menu je 29,00 Eur na
osobu.

CENA
BUFETOVÉHO
MENU

29 € / osoba

NÁPOJE
Alkoholické a nealkoholické nápoje Vám budú podávané na
objednávku a zúčtované podľa skutočnej spotreby a aktuálne
platného cenníka hotela.
Hotel si vyhradzuje povinný odber 3 ks nealkoholických
nápojov v objeme 0,25l na každú zúčastnenú osobu.

KORKOVNÝ POPLATOK
3,50€ / dospelá osoba
Hotel Vám v prípade záujmu ponúka možnosť priniesť si
vlastné alkoholické nápoje, /s prihliadnutím na povinný odber/
za korkovný poplatok.
Tento poplatok Vám ďalej umožní priniesť si vlastné torty,
zákusky, pochutiny a ovocie.

DOPLNKY
Stand by stôl + návlek
Okrúhly stôl
Textilná štóla do 50 osôb
Textilná štóla od 51 osôb
Vázy
Návleky na stoličky

15 € / ks + 2 € návlek / ks
25 € / ks + obrus 2 € / ks
50 € / ks
75 € / ks
5 € / ks
4,50 € / ks

CATERING
V prípade, že svadba trvá dlhšie ako do 21:00 hod. budeme
Vám účtovať poplatok za cateringové služby s prihliadnutím k
počtu účastníkov podľa daného cenníka.
do 60 osôb
61 - 90 osôb
91 a viac osôb

350€
410€
490€

UBYTOVANIE
v Hoteli KULTÚRA***
Hotel Vám poskytne výraznú zľavu z pultových cien ubytovania. Svadobný apartmán
Vám poskytneme bezplatne ako pozornosť od hotela. Minimálna obsadenosť počas
svadobnej noci je 10 izieb akéhokoľvek typu.

Typ izby

Cena

Jednolôžková izba Štandard

60 €

Dvojlôžková izba Štandard

70 €

Prístelka

29 €

Izby komfort

10% zľava z pultovej ceny

Cena ubytovania zahŕňa bufetové raňajky.
Miestny poplatok 1,00 € nie je zahrnutý v cene ubytovania.
Cena za parkovanie 1 € / auto / hodina, resp. 5 € / auto / noc
pre ubytovaných hostí.

PODMIENKY
Príprava priestorov a personál
Priestory a personál sú k dispozícii od 10:00 hod. do 21:00 hod. v deň konania svadby. Hotel zabezpečuje prípravu miestnosti a základnú
svadobnú výzdobu podľa výberu hostí. Hotel si účtuje personálne náklady od 22:00 hod. do 4:00 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 14 dní 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, určenej na túto príležitosť. V prípade užívania vlastných alkoholických nápojov si hotel
účtuje korkovný poplatok vo výške 3,50 € / osoba. Povinný odber vína je 1 fľaša vína / 2 osoby.

Rozpočet svadby
Po upresnení požiadaviek objednávateľa na cateringové a iné hotelové služby, hotel vypracuje objednávateľovi predbežný 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 dohodnutý tovar, ktorý si hostia môžu priniesť deň
vopred v čase dohodnutom s prevádzkarom hotela.

Platobné podmienky
Rezervácia sa stáva záväznou po zložení zálohy 500 € a odsúhlasením podmienok svadby. V prípade zrušenia záväznej objednávky
neskôr než 30 dní pred konaním svadobnej hostiny, je záloha nevratná. V prípade akýchkoľvek okolností spôsobených pandemickou
situáciou, prípadne inými okolnosťami spôsobenými „vyššou mocou“ bude záloha po dohode vrátená. Konečný účet za poskytnuté služby
je nutné uhradiť do troch dní po skončení svadobnej hostiny. Prípadné reklamácie na služby akceptujeme len počas trvania akcie.
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