
01 Prestige

Konzultace se svatební koordinátorkou, plánování svatebního obřadu v
rozsahu 1-2 schůzky předem, koordinace v rozsahu 3 hodiny ve svatební den.
Doplňující telefonická a emailová komunikace.

 Zajištění oddávajícího (matrika/církevní), koordinace hostů na obřadu,
seřazení, nástupy, průběh, gratulace, ukončení. 

Příprava svatebního místa (úklid, bílý koberec, bílý tyl na lampy, židle 12 ks)

Přípitek pro novomanžele, svědky a oddávající

Reprodukovaná hudba dle Vašeho výběru zajištěna naším personálem

Vyzdobené novomanželské apartmá pro svatební noc

Zajištění dodavatelů / koordinace s dodavateli – obřad, oběd

Základní balíček, který Vám zajistí hladký
průběh svatebního obřadu a hostiny. 
Balíček je vhodný pro svatby v rodinném kruhu nebo menší
svatby, lze jej ale rozšířit o další služby dle přání snoubenců.

Svatební balíčky

19 500 ,- 



02 De Luxe
Konzultace se svatební koordinátorkou, plánování svatebního dne v rozsahu
2-3 schůzky

 Koordinace obřadu a hostiny – uvítání, zvyky, zajištění bezproblémového
průběhu hostiny (max 7h ve svatební den), vytvoření harmonogramu
svatebního dne, menu a nápojový lístek na stoly, zasedací pořádek na hostinu,
koordinace s floristkou

Konzultace svatebního menu a večerního rautu s šéfkuchařem, degustace
svatebního menu

Zajištění oddávajícího (matrika/církevní), koordinace hostů na obřadu,
seřazení, nástupy, průběh, gratulace, ukončení. 

Reprodukovaná hudba dle Vašeho výběru zajištěna naším personálem

Příprava svatebního místa (úklid, bílý koberec, bílý tyl na lampy, židle 12 ks)

Přípitek pro novomanžele, svědky a oddávající

Kompletní servis pro celý svatební den, 
od příjezdu nevěsty, přípravy s kadeřnicí a vizážistkou ve
svatebním apartmá, přes uvítání svatebních hostů, obřad,
hostinu až po večerní raut.  

Svatební balíčky

33 500 ,- 

Vyzdobené novomanželské apartmá pro svatební noc

Apartmá k dispozici pro nevěstu od rána na přípravy, zajištění služeb
vizážistky, kadeřnice, která dorazí ve svatební den přímo na místo

Zajištění dodavatelů / koordinace s dodavateli – obřad, oběd, večerní zábava



03 Harmony
Konzultace se svatební koordinátorkou, plánování svatebního dne v rozsahu
3-5 schůzek

 Koordinace obřadu a hostiny – uvítání, zvyky, zajištění bezproblémového
průběhu hostiny (max 10h ve svatební den), vytvoření harmonogramu
svatebního dne, menu a nápojový lístek na stoly, zasedací pořádek na hostinu,
koordinace s floristkou

Konzultace svatebního menu a večerního rautu s šéfkuchařem, degustace
svatebního menu

Zajištění oddávajícího (matrika/církevní), koordinace hostů na obřadu,
seřazení, nástupy, průběh, gratulace, ukončení. 

Živá hudba (housle / klávesy) na svatební obřad

Příprava svatebního místa (úklid, bílý koberec, bílý tyl na lampy, židle 12 ks)

Přípitek pro novomanžele, svědky a oddávající

Když se nechcete o nic starat a jen si naplno
 užít Váš den D. 
Vše naplánujeme, zajistíme a budeme Vás a Vaše hosty hýčkat.

Svatební balíčky

49 500 ,- 

Vyzdobené novomanželské apartmá pro svatební noc

Apartmá k dispozici pro nevěstu od rána na přípravy, zajištění služeb
vizážistky, kadeřnice, která dorazí ve svatební den přímo na místo

Zajištění dodavatelů / koordinace s dodavateli – obřad, oběd, večerní zábava

Degustace a výběr vín se someliérem

Ozvučení obřadu – mikrofony pro oddávající

Občerstvení pro nevěstu a družičky během příprav na pokoj



_________________01
Drůbeží paštika, brusinkovo-pomerančové čatní, pečená bageta
Slepičí vývar s masem, nudlemi a zeleninou
Pečená vepřová panenka nadívaná sušenými švestkami, koláček z
gratinovaných brambor

690,- Kč/osoba

_________________02
Lilkové canneloni s bílým sýrem, pomodoro dip
Drůbeží vývar s knedlíčky, zelenina, nudle
Konfitované kachní stehno s hříbkovou omáčkou, šťouchané
brambory s jarní cibulkou

690,-Kč/osoba
_________________03
Sýr feta ve filo těstíčku se salátkem, fíkem a medovým dipem
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
Dušená vepřová líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou,
bramborové pyré

780,- Kč/osoba

Svatební dort, minizákusky, candy koutek a koláčky Vám rádi zajistíme
na míru dle svatebního konceptu.

Svatební menu

Vybrali jsme pro Vás naše tři nejoblíbenější menu na svatební hostinu.
Jednotlivé chody Vám rádi nakombinujeme, navrhneme alternativy, nebo
sestavíme kompletní menu podle Vás. Samozřejmostí jsou úpravy menu pro
hosty se speciálními dietetickými požadavky.



 
·Vepřová kýta – uzená v naší udírně, krájení na místě kuchařem 

·Hovězí guláš s pečivem 
·Vepřová krkovička v hořčičné marinádě

·Hovězí špička s bylinkami 
·Pečené filety ze pstruha v omáčce Escabes

·Mini kuřecí řízečky obalené v bílo černém sezamu s limetkovým dipem
·Křupavá kachní rolka s BBQ omáčkou 

·Grilovaná vepřová krkovice hořčičné marinádě 
·Kuřecí stehenní řízek v jogurtové marinádě 

·Flank steak na grilu s rozmarýnem, tymiánem a česnekem 
·Domácí hovězí burger na zelném salátku 

 
·Pečené brambůrky s hrubou solí a pepřem ·Grilovaná zelenina

·Čerstvá zelenina s balkánským sýrem, černé a zelené olivy 
·Jarní bramborový salát ·Mix pečiva a domácí chleb

 

Večerní raut

Večerní raut Vám sestavíme na míru Vašim požadavkům a chutím. 
Pro inspiraci jsme vybrali nejoblíbenější položky. 

·Variace sýrů  ·Variace uzenin ·Caprese mini špízky ·Uzený losos 
·Coleslaw ·Domácí husí paštika s brusinkami ·Zeleninové a ovocné mísy

·Čokoládová fontána a ovoce 


