Svadobná ponuka
Svätojurská Viecha
Svätý Jur

„Ak máš lásku, máš všetko“
Svadba je deň, keď si prajete aby bolo všetko perfektné.
Preto Vám ponúkame kompletný balík služieb. Ponúkame
veľkú spoločenskú sálu s kapacitou max 100 osôb.
Na výber sú okrúhle stoly ale aj klasické štvorcové stoly,
ktoré vieme umiestniť v priestore podľa Vašich
požiadaviek.
Novinkou pre svadobnú sezónu
Chiavari stoličky!!

sú krásne elegantné

Na nasledujúcich stranách sme pre Vás pripravili na výber
svadobné menu a ponuku našich doplnkových služieb.
Každú svadbu pripravujeme podľa požiadaviek klienta.
Možnosť nakombinovať si vlastné svadobné menu alebo
bufet.
Svadobná výzdoba podľa vašich predstáv.

SVADOBNÉ MENU :
Aperitív: 0,10l Cinzano
1,50€
0,10l Hubert /suchý, polosladký/ 1,50€
0,10l Hubert de Luxe s jahodou 1,90€
Predjedlá:100g Mozzarella prekladaná s paradajkou a bazalkou 2,50€
100g Terina z kuracej pečienky podávaná s brusnicovým džemom 3,50€
100gTatarák z údeného lososa na toaste s čerstvým trhaným šalátom 3,50€
100g Šunková rolka s chrenovou penou 2,50€
Polievka: 0,33l Kurací vývar s rezancami a zeleninou 2,20€
0,33l Hovädzí vývar s pečeňovými knedličkami 2,50€
Hlavné jedlo:
150g Grilované medailóny z bravčovej panenky a kuracích pŕs, podávané
s jemným hubovým smotanovým ragú s ryžou a opekanými zemiakmi 8,50€
150g Kuracie prsia plnené mozzarellou a sušenými paradajkami, bylinková ryža
a opekané zemiaky 8,00€
150g Bravčová panenka obalená v slanine s omáčkou demi glace, grilovaná zelenina
a pečené zemiaky 9,00€
150g Grilovaný losos so špenátom, vínovou omáčkou a zemiakovou kašou 9,50€
Teplý a Studený bufet:
0,33l Kapustnica 3,00€
0,33l Kotlíkový guláš 3,00€
50g Kurací mini rezeň 1,80€
50g Kurací plnený rezeň /syr, šunka/ 2,50€
220g Grilované kuracie stehná 3,50€
50g Prírodný bravčový rezeň 1,80€
150g Sviečková na smotane 5,90€
1kg Výber údenín 18,00€
1kg Syrová misa 18,00€
1kg Zeleninová misa 18,00€
250g Šopský šalát 3,50€
250gOvocný šalát 2,50€
Prílohy: ryža, varené zemiaky, opekané zemiaky, knedľa, grilovaná zelenina, chlieb,
pečivo. Prílohy vo váhe 150g cena 1,80€ za porciu. Ceny platné od 1.10.2015

Svadobná výzdoba:
Vieme zabezpečiť výzdobu podľa Vašich požiadaviek. V prípade ak nemáte
záujem o výzdobu účtujeme prenájom sály vo výške 300€.
Ponúkame svadobnú výzdobu:
štandard 4€/osoba:
návleky na stoličky s mašľou ( vo Vami zvolenej farbe) na výber široká škála,
saténovú sukňu na svadobný stôl, farebné servítky, dekoračné predmety
(lupienky, kamienky..) , práca dekoratérov
nadštandard 8€/osoba:
obsahuje balíček štandard navýšený o dekoráciu hlavného stolu, sviečky,
svietniky, kvetinová dekorácia hlavného stolu(hodnota živých kvetov 100€),
zasadací poriadok vrátane stojana, čísla na stoly, menu sa stoly (1ks stôl), vázy,
prácu dekoratérov, konzultačné stretnutie
V cene sú zahrnuté dekoračné práce, úprava sály, stolov a stoličiek, skladanie
servítok a iné úkony spojené s výzdobou sály.
K výzdobe štandard a nadštandard je možne doobjednať:
1.balóny (plnené héliom 100ks-100€)
2.kvetinové aranžmány na stoly svadobčanov( cenová kalkulácia podľa druhu
kvetov)
3.zapožičanie stropnej výzdoby 100€
4. zapožičanie stojana na zasadací poriadok 10€
5.vypracovanie zasadacieho poriadku a jeho dekorácia do rámu (kalkulácia
podľa požiadavky
6. svadobné menu cena od 1,50€-2,00€ a menovky 1,00€-1,50€
7.výzdoba vstupnej haly a schodišťa 50€

Výzdoba sály je robená podľa Vašich požiadaviek, v prípade špeciálnych
požiadaviek, Vám spravíme cenovú kalkuláciu.

Po 23:00 hodine hradí objednávateľ personál, čašníkov 5eur na hodinu na
osobu.
Pri serióznom záujme o rezerváciu termínu nutná záloha 150eur, ktorá Vám
bude odrátaná z konzumného.
V prípade záujmu zabezpečíme:
Svadobné torty a zákusky, hudobnú produkciu, čokoládovú fontánu, fotografa,
video produkciu(http://www.elsestudio.sk/), balónovú výzdobu.
Objednávateľ má možnosť priniesť si vlastné víno a zákusky.
Alkohol podľa platného cenníku s množstevnou zľavou. Nie je povolený vlastný
alkohol.
V prípade záujmu nás kontaktujte radi Vám zodpovieme Vaše otázky, ukážeme
Vám naše priestory, a ponuku našich služieb.
Našu galériu fotiek nájdete na FB stránke: Svätojurská Viecha
Tešíme sa na Vás!

