SVATBY
PROGRAM A CENÍK 2021-2022

Verze 032021 (březen 2021)

PROGRAM SVATEBNÍHO DNE
Program svatebního dne je pouze orientační,
vše lze na míru upravit dle přání zákazníka.

UBYTOVÁNÍ
Celková kapacita činí 67 dospělých lůžek + 18 dětských lůžek.
Svatba musí odebrat alespoň 3/4 ubytovací kapacity hotelu (tj. 50 lůžek).
Mimo sezonu (listopad – březen) zle dohodnout odlišné podmínky.
Pokud svatbě předchází jiná skupinová akce, je ubytování možné až od 14:00.

DOPOLEDNE
příjezd hostů, ubytování (v případě volné kapacity možnost ubytování předcházející den)
dopolední občerstvení - slovácká slivovice, svatební koláčky, zákusky, kanapky, rolády…,
popř. další občerstvení dle domluvy
založen nápojový stůl s nealko nápoji a vínem

SVATEBNÍ OBŘAD
možnost uspořádat svatební obřad v areálu hotelu,
popř. na louce vedle hotelu s výhledem do kraje (dle domluvy)
v případě špatného počasí lze obřad konat v restauraci (vyklizena)
DATUM a ČAS obřadu nutno domluvit na matrice v Buchlovicích
– doporučujeme v dostatečném předstihu kvůli výběru času
zajištěna slavobrána, stůl pro oddávajícího, lavice pro svatebčany
hudební doprovod – smyčcové kvarteto, cimbálová muzika, klavír, reprodukovaná hudba popř.
vlastní zajištění hudebního doprovodu
V případě zájmu zajištění tradičních svatebních zvyků před restaurací

SVATEBNÍ HOSTINA
připraven a nazdoben sál s kapacitou až 100 os.
pro menší svatby možnost připravit salonek s kapacitou do 25 os.
stoly připraveny dle přání (do tvaru U, E, jednotlivě,…)
v čele sálu novomanželé + rodiče
výzdoba sálu – po domluvě zajistíme výzdobu od předních floristů v regionu,
nebo možno dodat výzdobu vlastní
v případě, že sál není využit jinou akcí, je možná výzdoba den předem

SLAVNOSTNÍ OBĚD
PŘÍPITEK
Sekt 1876 Brut, Zámecké vinařství Bzenec
Moscato Moravia Frizzante (sladké, jemně perlivé)
Victoria White / Rose / Red (fortifikované víno, sladké)
Dětský sekt

PŘEDKRM
Paštika z husích jatýrek s pikantním brusinkovým přelivem
Žlutý meloun zavinutý v parmské šunce
Caprese s rajčaty a bazalkovým pestem

POLÉVKA
Svatební hovězí / slepičí vývar s nudlemi a knedlíčky

HLAVNÍ CHOD
Svíčková na smetaně s brusinkami,
šlehačkou a houskovým a karlovarským knedlíkem
Grilovaná panenka se švestkovou omáčkou
a kroketami ze šťouchaných brambor
Marinovaná kačeří prsa s fenyklovým ragú
a gorgonzolovými pralinkami
Steak z lososa s bylinkovou omáčkou,
grilovanou zeleninou a vařeným bramborem
Smažené kuřecí prsíčko
plněné bylinkovým máslem s česnekem,
rukolové pesto, tradiční bramborový salát

Nejedná se o konečný výčet, menu je možné libovolně sestavit dle přání zákazníka.

BĚHEM ODPOLEDNE
možnost fotografování v areálu a okolí hotelu nebo na nádvoří hradu Buchlov
degustace vín z vinařství regionu s výkladem zkušeného sklepmistra
možnost zajistit doprovodný program: prohlídka hradu, ohňová show, šermířská show,
soutěž v lukostřelbě, interaktivní kouzelnické vystoupení,...

VEČER
založen teplý i studený raut
večerní zábava s hudební produkcí – zajištění po domluvě se svatebčany
(DJ, živá taneční hudba, cimbálová muzika,…)

VÝBĚR NEJOBLÍBENĚJŠÍCH
RAUTOVÝCH POKRMŮ

STUDENÝ RAUT

Uzená vepřová kýta cca 9 kg
Vepřová žebírka v BBQ marinádě
Pikantní kuřecí křidélka
Anglický roastbeef
Kachní prsa na medu
Svatební hovězí gulášek
Trhaná vepřová plec
v česnekové demi-glace omáčce

Tatarský biftek s topinkami s česnekem
Banketní řízečky kuřecí i vepřové
Kuřecí roláda, vepřová
Kachní / husí paštička
Různé druhy kanapek (s parmskou šunkou
a melounem, mozzarellou, klobásou..)
Uzeninové prkno s produkty naší udírny
Sýrové prkno
Zeleninová mísa z čerstvé zeleniny
Caesar salát s krutony a parmazánem
Těstovinový salát se sušenými rajčaty,
lilkem, paprikou, dresink
Různé druhy doplňků (dipy, teplé a studené
omáčky, čerstvá a sterilovaná zelenina)

GRILOVÁNÍ

DEZERTY

Marinovaná vepřová krkovice
Mini hamburgery
Losos na grilu s bylinkovým máslem
Kuřecí prsní steak
Grilovaný štiplavý hermelín

Svatební koláčky s tvarohem
Mini brownie s malinovým coulis
Jablečný závin s ořechy
Ovocný salát

TEPLÝ RAUT

PŘÍLOHY
Pečené brambory s rozmarýnem
Gratinované brambory
Bramboráčky
Kukuřice na slanině
Grilovaná zelenina
Bramborový salát
s majonézou nebo jogurtem
Salát Coleslaw
Fazolové lusky s anglickou slaninou
Pečivo tří druhů

NÁPOJE
Nápoje budou k dispozici po příjezdu hostů
Nealkoholické nápoje
– založeny na samostatném stole / v lednici
Víno
– kvalitní moravské víno v 0,75l-lahvích
nebo servírované ve džbánech
Káva, čaj, pivo, tvrdý alkohol
– na objednávku u obsluhy

NÁSLEDUJÍCÍ DEN DOPOLEDNE
posvatební snídaně ve snídaňovém salonku formou bufetu, doplněná „vyprošťovací“ česnečkou
odubytování a odjezd hostů

Skladbu a rozsah programu či nabízených služeb je možno upravit
dle přání, požadavků a možností zákazníka.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU NA HOTELU BUCHLOV
Smluvní vztah mezi objednavatelem akce a společností Region, spol. s r.o. se řídí
Všeobecnými smluvními podmínkami pro skupinové a firemní akce:
https://www.hotelbuchlov.cz/vseobecne-smluvni-podminky-firmy/

CENÍK
UBYTOVÁNÍ

(vč. snídaně)

1 lůž. pokoj

1290 Kč/noc

2 lůž. pokoj

1690 Kč/noc

3 lůž. pokoj

2290 Kč/noc

4 lůž. pokoj

2590 Kč/noc

svatební apartmá

2690 Kč/noc

přistýlka

450 Kč/noc

dětská postýlka

100 Kč/noc

domácí mazlíček

200 Kč/noc

stornopoplatek za neobsazené lůžko

700 Kč/noc

(v případě nenaplnění požadované kapacity 50 lůžek)

KONZUMACE
oběd

od 320 Kč/os

raut

od 560 Kč/os

víno rozlévané z 0,75 l lahví

195 Kč/0,75l

(konzumace nápojů bude účtována dle skutečné spotřeby při
závěrečném zúčtování v aktuálních prodejních cenách)

PROGRAM
řízená vinná degustace pro 1-20 os, možnost volby ze tří sad degustací

od 4400 Kč

hudba při obřadu

od 3000 Kč

DJ (6 hodin produkce)

7500 Kč

cimbálová muzika (5 členná, 5 hodin hraní)
harmonikář

8000-13000 Kč
od 4000 Kč

živá hudební kapela

cca 9000 – 30000 Kč

další doprovodný program

dle požadavků

DALŠÍ POLOŽKY
pronájem velkého sálu

25000 Kč

exkluzivní pronájem celého areálu

+ 25000 Kč

korkovné (v případě dovozu vlastního vína a slivovice)
bílé potahy na židle

180 Kč/dosp. os.
60 Kč/ks

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
platby probíhají hotově na recepci hotelu nebo převodem na účet firmy

1. ZÁLOHA:

25 000 Kč

splatná do 14 dní
od obdržení závazné objednávky

2. ZÁLOHA:

50 %

splatná 2 měsíce
před svatbou

na základě konečného
vyúčtování

splatný po svatbě

DOPLATEK:

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

