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Vážení,

dovolujeme si Vám představit 0. vydaní katalogu 
MístoNaSvatbu.cz. Katalog Fakt Jinak…

Proč nulté vydaní? Chtěli jsme, aby byl katalog co 
nejlepší už při svém prvním vydání, avšak až vlastní 
vytištěný katalog a zkušenosti ženichů a nevěst nám 
umožní zlepšit se v následujícím vydání.

Snažíme se dělat věci fakt jinak, což je koneck-
onců slogan našeho Svatebního Veletrhu. Fakt 
jinak jej děláme již 4. rokem.  Chceme pomáhat 
snoubencům najít si jejich ideální místo na svatbu. 

Spojujeme zkušenosti a zázemí : 
Nejstarší svatební agentura PragueWeddings.com – již 
17 let na trhu a více než 1.200 zorganizovaných svateb.

Jeden z největších svatebních veletrhů v ČR - 
SvatebníExpo.cz – celkem našimi branami prošlo 
už více než 10.000 návštěvníků.

Pro mě jako zakladatele a předsedy poroty ankety 
Svatební Místo roku je popisem mé práce objíždět 
desítky a stovky míst na obřady a hostiny. Spojíme-li 
tyto tři věci dohromady, věříme, že se nám bude 
dařit šetřit čas a peníze ženichů a nevěst hledající to 
správné místo, za peníze odpovídající jejich roz-

počtu. A současně nejen uvádět na svatební mapu 
nová úžasná místa, která moc svatby zatím nedělala, 
ale i třídit stávající místa podle různých kritérii.

Posílejte nám návrhy na nová místa, moc oceníme 
reference, nápady a samozřejmě i kritiku J
 

Martin Dobeš a tým MístoNaSvatbu.cz

:-)
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GREENYACHT HOTEL & RESTAURANT
U Libeňského mostu | 18000 Praha 8 | +420 270 004 150, +420 608 175 008
info@greenyachthotel.com | www.greenyachthotel.com

PROČ U NÁS?

Krásná romantická svatba v prostorách GreenYacht, to je zážitek zaručený origi-
nalitou designových prostor a skvělou nabídkou kulinářských lahůdek.

WHY US?

A beautiful and romantic wedding aboard the GreenYacht is an experience gua-
ranteed by the originality of the onboard design and the amazing culinary delights 
on off er.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ano
Min. consumption Yes

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ano
Music aft er midnight Yes

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

Pro Vaši inspiraci jsme pro Vás připravili balíčky kompletních svatebních menu 
na ukázku, rádi Vám však hostinu připravíme na míru, dle Vašich individuál-
ních přání a rozpočtu, vybírat můžete z bohaté nabídky našeho šéfk uchaře.

MENU

For your inspiration, we have prepared a complete sample wedding menu; 
however, we would be pleased to prepare a reception tailored to satisfy your 
individual wishes and budget - you are free to choose from the rich and varied 
menu of our head chef!
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HORSE PARK KAMENNÝ DVŮR
Buková u Příbramě 43 | 26223 Buková u Příbramě | +420 734 857 937, +420 734 857 937
petra.holmanova@horsepark.cz | www.horsepark.cz

PROČ U NÁS?

Kamenný Dvůr je jedinečné místo pro Váš svatební den, kde si v soukromí svých 
přátel a rodiny vychutnáte všechny radosti z Vaší svatby. Kamenný Dvůr je privát-
ní místo, které se nachází uprostřed lesů a luk a nabízí nádherný výhled do okolí. 
Spojuje vynikající kouzlo genia loci, perfektní zázemí a nadstandardní služby.

WHY US?

Kamenný Dvůr is a unique place for your wedding, where you can enjoy all the 
pleasures of the wedding at once place. It is situated in the middle of picturesque 
nature surrounded by woods and meadows and it off ers a marvellous views to its 
surroundings. It connects outstanding charm of genia loci with perfect facilities 
and faultless service.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ano
Min. consumption Yes

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ano
Music aft er midnight Yes

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

Tradiční české menu
Pražská šunka s jablečným křenem a malým salátkem
Vývar z hovězího žebra s játrovým knedlíčkem a kořenovou zeleninou
Svíčková hovězí pečeně z loupané plece s brusinkami a žemlovým knedlíkem
450 CZK/OS.

MENU

Traditional Czech menu
Prague Ham with Apple Horseradish and a small Salad
Pork Rib Broth with Liver Meatballs and Root Vegetables
Peeled Beef Tenderloin Roast with Cranberries and Dumplings
450 CZK/Pers.
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DOLCE VILLA
Nebušická 93 | 16400 Praha 6 | +420 220 199 510, +420 603 251 663
reservation@dolcevilla.cz | www.svatbavdolcevilla.cz, www.dolcevilla.cz

PROČ U NÁS?

Klienti oceňují především možnost mít takzvaně vše na jednom místě bez nutnosti 
přesunů všech svatebních hostů a dále naši nápaditou kuchyni, které kraluje 
Ondřej Vykusa, jež má dlouholeté zkušenosti a zajímavé nápady, které si přivezl 
z Karibiku.

WHY US?

Our clients appreciate the opportunity to have all in one place without having to 
move all the wedding guests. Th ey also appreciate our cuisine and the great work 
of your chef Ondrej Vykusa. He has got long experience and many great ideas 
from Carribean.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ne
Min. consumption No

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ano
Music aft er midnight Yes

Vlastní alkohol Ano
Own alcohol Yes

MENU

Ukázka svatebního menu 450 Kč/os.:
- Houbové ragú se zastřeným vejcem podávané na máslovém toastu
- Silný kuřecí vývar s domácími nudlemi, játrovými knedlíčky a strouhanou 
kořenovou zeleninou
- Kuřecí prso plněné sušenými rajčaty, bazalkovým pestem a mozzarellou 
podávané s máslovou zeleninou, pečenými brambory s rozmarýnem a demi 
glace s kalvadosem
- Jablečné „Crumble“ se skořicí a smetanou

MENU

Sample of the wedding menu 450 CZK / person.:
- Mushroom ragout with poached egg served on buttered toast
- Strong chicken broth with homemade noodles, liver dumplings
- Chicken breast stuff ed with dried tomatoes, basil pesto and mozzarella
served with buttered vegetables, baked potatoes with rosemary and demi glace 
with calvados
- Apple „Crumble“ with cinnamon and cream
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HOTEL PARIS PRAGUE
U Obecního domu 1080/1 | 11000 Praha 1 | +420 222 195 195, +420 222 195 195
booking@hotel-paris.cz | www.hotel-paris.cz

PROČ U NÁS?

Svatba je pro mnoho lidí nejkrásnějším a dnem v životě a je tedy důležité, aby 
samotný svatební obřad i svatební hostina proběhly dle představ a přání novo-
manželů. Sarah Bernhardt, restaurace v samotném srdci Prahy, vám umožňuje 
uspořádat nezapomenutelnou svatební hostinu v dech beroucích secesních prosto-
rách Hotelu Paris.

WHY US?

Th e wedding means for many people the most beautiful day of their lives and thus 
it is very important to hold the wedding ceremony and reception exactly according 
to the wishes of the newlyweds. Sarah Bernhardt Restaurant situated in the very 
heart of Prague off ers you the possibility to arrange for unforgettable wedding 
banquet in the breathtaking ambience of Art Nouveau Hotel Paris.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ano
Min. consumption Yes

Venkovní prostor Ne
Outdoor area No

Hudba po půlnoci Ano
Music aft er midnight Yes

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

Česká veselka v tradiční úpravě:
Couvert (pečivo&máslo)
Uzené kolínko s křenovou pěnou na lůžku z dubového salátku a karamelizova-
nými jablky
Hovězí vývar se zeleninou a játrovými knedlíčky
Kachní konfi tované stehno s jablky, červené zelí s nádechem skořice a brambo-
rový knedlík
Jablkový závin s ořechy a vanilkovou omáčkou
Káva & Petit Four

MENU

Traditional Czech wedding reception:
Couvert (bread basket and butter)
Smoked pork knee with horseradish foam served on a bed of oak lettuce and 
caramelised apples
Beef consommé with vegetables and liver dumplings
Duck confi t with apples, red cabbage with a touch of cinnamon and potato 
dumplings
Apple strudel with walnuts and vanilla sauce
Coff ee and petit fours
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HOTEL ZÁMEK BERCHTOLD
Hlavní 6 | 25163 Kunice - Vidovice, Strančice | +420 313 039 741, +420 313 039 741
hotel@zamekberchtold.cz | www.zamekberchtold.cz

PROČ U NÁS?

Areál HOTEL zámek BERCHTOLD je nevšední místo pro uspořádání Vaší svat-
bu. Nachází se v malebném Ladově kraji kousek od Prahy (15 minut) na dálnici 
D1 směr Brno. Nabízí veškeré služby spojené s organizací svatebního obřadu, 
ubytování, cateringem a další služeb spojených se svatebním dnem.

WHY US?

Hotel chateau Berchtold is an unusual place to hold your wedding. Located in the 
picturesque Lada region near Prague (15 minutes) on the highway D1 direction 
Brno . It off ers all services related to the organization of the wedding ceremony , 
accommodation, catering and other services associated with the wedding day.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ano
Min. consumption Yes

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ne
Music aft er midnight No

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

Zámecká svatební hostina
CENA   660,-Kč/ osoba
Cremant de Burgugne blanc brut
Uzený pstruh s medohořčičnou omáčkou
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, masem, zeleninou a domácími nudlemi
Bift ečky z vepřové panenky v panccettovém mantlu servírované se zeleným   
chřestem, šťouchaným bramborem a vinným demi glas
Čerstvé jahody s vanilkovým créme fraiche
Káva / výběr čajů

MENU

Castle wedding feast from 500 CZK / person
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NH PRAGUE
Mozartova 261/1 | 15000 Praha 5 | +420 257 153 101, 
 | www.nhprague.com

PROČ U NÁS?

4-hvězdičkový hotel NH Prague je jediný hotel, který má své dvě hotelové budovy 
spojené unikátní lanovkou. Z horní části hotelu si můžete užívat fantastický vý-
hled na město a na terase restaurace Il Giardino si zároveň vychutnat prvotřídní 
gastronomii.

WHY US?

Th e NH Prague hotel off ers two separate buildings, connected to each other by 
a convenient cable car. Th e upper building off ers a superb view over the city, 
which you will appreciate even more as you enjoy fi ne dining at the Il Giardino 
restaurant.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ne
Min. consumption No

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ne
Music aft er midnight No

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

Hotelová restaurace nabízí široký výběr jak z české, tak i mezinárodní kuchyně.
MENU

Th e spacious and modern hotel restaurant off ers both international and Czech 
cuisine.
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HOTEL ORLÍK
Vystrkov 179 | 262 72 Kozárovice | +420 321 000 053, +420 602 359 388
manager@hotelorlik.cz | www.hotelorlik.cz

PROČ U NÁS?

Náš hotel ve středních Čechách u břehu Orlické přehrady, je ideálním místem 
pro líbánky, svatební obřad i novomanželskou hostinu. Atmosféra nově zrekon-
struovaného hotelu a areálu promění sen o pohádkové svatbě ve 
skutečnost. Poblíž našeho hotelu se nachází zámek Orlík nad Vltavou, kde je 
možnost zařízení svatebního obřadu.

WHY US?

Our hotel in central Bohemia, near the banks of Orlik Dam is ideal
for honeymoon, wedding ceremony and honeymoon feast. Th e atmosphere of the 
newly renovated hotel and the area turns into a dream of a fairytale wedding in
fact. Near our hotel is a castle Orlik nad Vltavou, where the possibility of equip-
ment wedding ceremony.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ano
Min. consumption Yes

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ano
Music aft er midnight Yes

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

NABÍDKA SVATEBNÍHO MENU:
Kuřecí salát s opečeným toastem
Drůbeží vývar se zeleninou a bylinkovými nočky
Svíčková na smetaně s karlovarskými knedlíky a brusinkovým terčem

300,- KČ / OSOBA

MENU

OFFER WEDING MENU:
Chicken salad with toast
Chicken broth with vegetables and herb gnocchi
Sirloin in cream sauce with dumplings and cranberries

300, - CZK / person
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HOTEL BOSCOLO PRAGUE
Senovážné náměstí 13 | 11000 Praha 1 | +420 224 593 063, 
 | www.boscolohotels.com

PROČ U NÁS?

Hotel Boscolo se nachází mezi stylovým a živým Novým Městem a magickým 
šarmem Starého Města. Hotel je tedy umístěn v samotném centru Prahy a v jeho 
pohodlném pěším dosahu se nachází většina pražských památek, především nád-
herný secesní Obecní dům, gotická Prašná brána a slavné Staroměstské náměstí.

WHY US?

Th e Boscolo is located in between the hip, bustling New Town and the whimsi-
cal, charming Old Town. Th e hotel is in the heart of Prague and is within close 
walking distance to all major Prague attractions, most notably the gorgeous Art 
Nouveau Municipal House, the Gothic Powder Tower and the famous Old Town 
Square.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ano
Min. consumption Yes

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ne
Music aft er midnight No

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

Na moderní české a mezinárodní kuchyni si můžete pochutnat v restauraci 
Salon. Kavárna New York ve vstupní hale se pyšní elegantním historickým 
prostředím. Hosté mohou relaxovat také v salonku Inn Ox.

MENU

Modern Czech and international cuisine can be enjoyed in the Salon restaurant. 
Th e New York café in the lobby off ers an elegant, historic ambience. Guests can 
also relax in the Inn Ox Lounge.
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LETENSKÝ ZÁMEČEK
Letenské sady 341 | 170 00 Praha | +420 233 378 200, +420 233 378 200
offi  ce@letenskyzamecek.cz | http://www.letenskyzamecek.cz

PROČ U NÁS?

Harmonicky se snoubící více než stoletá tradice restauratérského řemesla s 
moderními gastronomickými trendy a upřímným zájmem o zákazníka. To vše v 
noblesních interiérech dýchajících nevtíravým luxusem a umocněných impozant-
ním panoramatem Starého Města pražského.

WHY US?

More than a century of tradition in restaurateurship is here wedded with con-
temporary trends in gastronomy and sincere customer care. All this in elegant 
surroundings which imbue a discreet luxuriousness and against the striking 
panorama of Prague’s Old Town as a backdrop.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ano
Min. consumption Yes

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ne
Music aft er midnight No

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

Paštika s kousky kachních jater, listový salát a želé z bílého porta
Hovězí vývar se sherry a zeleninou
Champagne sorbet
Steaky z mléčného telátka na omáčce z čerstvých lišek, petrželkové knedlíčky
Svatební koláčky
Svatební menu á 705,- Kč vč. DPH / 1 osoba

MENU

Duck liver paté served with lettuce and white porto jelly 
Beef consommé with sherry and vegetable
Champagne sorbet
Veal steaks with fresh chanterelle sauce, parsley dumplings
Wedding cookies
Wedding menu á 705 CZK incl. VAT / 1 person
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ZÁMEK PRŮHONICE
Zámek 1 | 25243 Praha - Průhonice | , +420 602 603 073
 | www.zamekpruhonice.cz

PROČ U NÁS?

Pohádkový zámek a rozkvetlý park je velice oblíbenou kulisou pro svatební obřady 
s neopakovatelnou atmosférou, následné fotografování v prostorách parku, případ-
ná svatební hostina v areálu. Vynikající dostupnost.

WHY US?

Fairytale castle and blooming park is very popular backdrop for wedding cere-
monies with a unique atmosphere, subsequent photography in the location of the 
park, possibly wedding reception on the grounds. Excellent availability.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ano
Min. consumption Yes

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ano
Music aft er midnight Yes

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

Svatební hostinu či raut Vám navrhneme podle Vašeho přání.
MENU

Wedding reception or banquet will design according to your wishes.
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DŮM U KAMENNÉHO ZVONU
Staroměstské náměstí 605/13 | 11000 Praha 1 | , +420 725 123 760
 | http://www.citygalleryprague.cz/

PROČ U NÁS?

Tento dům je jednou z nejstarších a nejpozoruhodnějších památek Prahy. Průčelí 
domu, postaveného na Staroměstském náměstí, patřilo za časů Karla IV. k nej-
krásnějším v Evropě. Název domu vznikl podle domovního znamení kamenného 
zvonu, jehož replika se dochovala na jeho nároží směrem do Týnské uličky.

WHY US?

Th e Stone Bell House ranks among the oldest and most outstanding landmarks 
of Prague. Th e façade of the building, located in Prague‘s Old Town Square, was 
one of the most beautiful ones in Europe under the reign of Charles IV. Th e house 
received its name due to the house sign of a stone bell, the replica of which survives 
on the corner in the direction to Týnská Street.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ne
Min. consumption No

Venkovní prostor Ne
Outdoor area No

Hudba po půlnoci Ne
Music aft er midnight No

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

- po dohodě s kavárnou, která se nachází v přízemí budovy, je možné uskutečnit 
slavnostní přípitek po skončení obřadu

MENU

- upon request, the staff  can arrange a toast for the newlyweds
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RESTAURANT NEBOZÍZEK
Petřínské sady 411 | 11800 Praha 1 | +420 257 315 329, +420 602 312 582
milena@nebozizek.cz | http://www.nebozizek.cz/

PROČ U NÁS?

Přejete-li si být oddáni v romantickém prostředí pod širým nebem a s výhledem na 
Pražský Hrad, potom zahrada na Nebozízku je tím pravým místem.

WHY US?

If you wish to be married in a romantic outdoor atmosphere with a view of Prague 
Castle, then Nebozízek`s garden is the right place.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ne
Min. consumption No

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ne
Music aft er midnight No

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

„Využijte speciální svatební servis Restaurantu Nebozízek a vyberte si ze sezna-
mu nabízených služeb“.
Důvěřujte nám a my se o vše postaráme.

MENU

„Enjoy a special wedding service of Nebozizek Restaurant and choose from the 
list of off ered services.“
Trust us and we will take care of everything.
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FARMA MICHAEL
Nedvězí 1, Rabyně | 25744 Netvořice | , +420724239352
info@farmamichael.cz | www.farmamichael.cz

PROČ U NÁS?

Krásnější místo pro svatbu pod širým místem nenajdete. Pohoda na Farmě Mi-
chael je vyhlášená široko daleko. Užijte si svatební den se všemi blízkými a přáteli 
bez ruchu města či okolí. I díky možnosti využít všechny aktivity, které Farma 
nabízí, budou na Vaši svatbu všichni nadšeně vzpomínat.

WHY US?

You will not fi nd a more beautiful place for an outdoor wedding. Tranquillity and 
piece at the farm Michael are well-known in a wide neighbourhood. Enjoy your 
wedding day with your friends and family and forget about the rush of the city. 
And also because all guests can try all the range of various free-time activities 
here, everybody will recall your wedding with excitement.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ano
Min. consumption Yes

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ne
Music aft er midnight No

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

Vychutnejte si neopakovatelnou atmosféru restaurace s klenutými stropy, 
mohutnými stoly a velkým hradním krbem. Naším cílem je využití lokálních a 
sezónních surovin v kombinaci s trendy moderní gastronomie. Většina surovin 
proto pochází z našich vlastních přírodních chovů a plodů sousedících sedláků.

MENU

Enjoy an unforgettable atmosphere of our restaurant with vaulted ceilings, 
massive tables and big castle fi replace. Our aim is to use as much as possible of 
local and seasonal products in combination with modern trends in gastronomy. 
Th e majority of the products therefore come from our own farm or from the 
farms of the neighbouring farmers.
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HOTEL MERITUM
Staré nám. 14/8 | 16100 Praha 6 | +420235007711, +420724363310
management@hotelmeritum.com | www.hotelmeritum.com

PROČ U NÁS?

Hotel se nachází na západním okraji klidné části Prahy 6 Ruzyně, mezi centrem 
Prahy a mezinárodním letištěm Václava Havla v Praze Ruzyně,  pohodlně  do-
stupný hostům cestujícím letadlem a automobilem.

WHY US?

Th e hotel is located on the western part of Prague city, a quiet part of Prague 6, 
Ruzyně between the city center and the international Václav Havel Prague Air-
port, easily accessible for passengers traveling by plane or car.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ano
Min. consumption Yes

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ne
Music aft er midnight No

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

Součástí hotelového komplexu je stylová restaurace U Rychtáře, která se nachází 
v památkově chráněném objektu Kubrova statku ze 16. století. Nabízí speciality 
české i mezinárodní kuchyně a široký sortiment kvalitních českých a morav-
ských vín.

MENU

Th e hotel includes the stylish Restaurant U Rychtáře, which is located in the 
monumentally protected object of Kubruv farm from the 16th century, the 
oldest rural homestead in Prague. It off ers Czech and international cuisine and 
a wide ranging assortment of high-quality wine from all over the world.
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HOTEL GOLD CHOTOVINY
TÁBORSKÁ 68 | 39137 CHOTOVINY | +420 398 998 751, 
recepce@hotelchotoviny.cz | http://www.hotelchotoviny.cz/

PROČ U NÁS?

Hotel Gold je ideálním řešením pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu v okolí 
Tábora. Naše exkluzivní vnitřní salonky i venkovní prostory, luxusní pokoje, 
výborná kuchyně i vysoká úroveň služeb zajistí, že Váš velký den bude dokonalý. 
Aby byl také bez jakýchkoli starostí, můžete celé plánování svěřit do rukou našeho 
svatebního koordinátora.

WHY US?

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ne
Min. consumption No

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ne
Music aft er midnight No

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

V hotelové restauraci s částí umístěnou ve sklepě se servírují regionální pokrmy 
a pivní speciality.

MENU

A restaurant is also located on site, partly in the cellar and serves regional dishes 
and beer specialties.
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TROJSKÝ ZÁMEK
U Trojského zámku 4/1 | 17000 Praha 7 | +420 725 123 760, 
svatby@ghmp.cz | http://www.ghmp.cz/svatby-v-trojskem-zamku/

PROČ U NÁS?

Trojský zámek je jednou z nejvýznamnějších ukázek barokní architektury v 
Čechách. Nachází se v těsné blízkosti Pražské zoologické zahrady v Troji. Objekt 
zámku je obklopen rozsáhlou zámeckou zahradou s mnoha okrasnými i ovocnými 
stromy, s malým přírodním bludištěm, fontánami a oranžérií.

WHY US?

Troja Château is one of the most outstanding examples of Baroque architecture 
in the Czech Republic. It is located close to Prague Zoo in Troja. Its grounds also 
encompass several outbuildings, including stables. Th e château itself is surroun-
ded by an extensive garden with many decorative and fruit trees, a small natural 
labyrinth, fountains and an orangery.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ano
Min. consumption Yes

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ne
Music aft er midnight No

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

– na přání je možné zajistit novomanželský přípitek
MENU

- upon request, the staff  can arrange a toast for the newlyweds
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HARD ROCK CAFÉ
Malé náměstí 3 | 110 00 Praha 1 | +420 224 229 529, 
 | http://www.hardrock.com/cafes/prague/

PROČ U NÁS?

Protože nejste průměrná dvojice, nechcete průměrnou svatbu. Pak přesně pro Vás 
dva je tady Hard Rock! Nechejte se oddat v romantických prostorách starodávného 
gotického sklepení, které Vám zároveň poskytnou perfektní útočiště k ničím neru-
šené, romantické, avšak zábavné svatební párty. Celoživotní zážitek si zasloužíte 
Vy i Vaši blízcí!

WHY US?

If you are looking for an extraordinary wedding or wedding reception, look no 
further! Hard Rock Cafe Prague is the perfect venue for you. Take your vows in 
our antique gothic cellar, where the reception aft er can follow. Your event will be 
memorable and unique in comparison to all others!

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ne
Min. consumption No

Venkovní prostor Ne
Outdoor area No

Hudba po půlnoci Ano
Music aft er midnight Yes

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
Grilovaná vepřová kotleta podávaná se zprudka opečenou sezónní zeleninou s 
čerstvými bylinkami a gratinovanými bramborami
Čokoládový dort
3chodové menu – 800,- včetně DPH na osobu
Welcome drink

MENU

Beef broth with liver dumplings
Grilled pork chops served with seasonal seared vegetables with fresh herbs and 
potatoes gratin
Chocolate molten cake
3course menu – 800 CZK incl. VAT per person
Welcome drink
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HOTEL FRANKŮV DVŮR ****
Jemčinská 125/IV | 377 01 Jindřichův Hradec | +420 777 99 66 66, +420 777 99 66 66
info@frankuv-dvur.cz | http://www.frankuv-dvur.cz/

PROČ U NÁS?

Hotel Frankův Dvůr má pro svatební pobyty výjimečně vhodné zázemí. K dispozi-
ci je samostatné centrum, které je úmyslně odděleno od hotelového a restaurační-
ho provozu a zajišťuje svatebčanům naprosté soukromí.

WHY US?

Hotel Frankův Dvůr has an exceptionally suitable background for wedding stays. 
Th e very centre is available for you. It is intentionally separated from the hotel and 
restaurant premises and it off ers absolute privacy for a bride and a bridegroom.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ano
Min. consumption Yes

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ne
Music aft er midnight No

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

Menu I. – 390,- Kč
Šunková rolka s křenovým gervais
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík, brusinkový terč
Babiččin domácí štrůdl s jablky a ořechy

MENU

Menu I. – 320,- CZK
Ham roll with horseradish gervais
Beef bouillon with liver dumplings
Braised beef with cream sauce, Carlsbad dumpling, cranberries
Grandma‘s homemade apple pie - apples and walnuts
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BOUTIQUE HOTEL JALTA
Václavské náměstí 45/818 | 110 00 Praha 1 | +420 222 822 888, +420 725 891 328
corporate@hoteljalta.com | http://www.hoteljalta.com/

PROČ U NÁS?

Boutique hotel Jalta je výjimečný nejen svou exkluzivní polohou v samém srdci 
Prahy, ale i špičkovým ubytovacím zázemím a gastronomií na světové úrovni, tím 
je tou nejlepší volbou pro Váš velký den!

WHY US?

Th e boutique hotel Jalta is exceptional not only for its location in the very heart of 
Prague, but also by being an excellent hotel off ering world-class accommodation 
and culinary experience. Th is makes it the best choice for your Big Day!

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ne
Min. consumption No

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ne
Music aft er midnight No

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

Naše restaurace COMO je místem, které je nutno v Praze navštívit. Nabízíme 
gastronomický zážitek v podobě středomořské a asijské kuchyně a moderních 
českých specialit.
Máme jeden z nejlepších výběrů vín s cenami vyhovujícími každému.

MENU

Our Como Restaurant is the place to be seen in Prague as well as having 
wonderful Mediterranean and Asian food and of course some modern Czech 
specialities.
We have one of the best selections of wine with prices to suit everybody.
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HLUBOČEPSKÝ ZÁMEČEK
Na Zlíchově 18 | 15200 Praha 5 | +420 702 061 379, +420 702 061 379
info@hlubocepskyzamecek.cz | www.hlubocepskyzamecek.cz

PROČ U NÁS?

Svatba jak z pohádky Josefa Lady? Proč ne! Originální prostory pro Váš výjimečný 
den, profesionální catering, individuální a přátelský přístup - svatba na míru.

WHY US?

Wedding like in a fairy tale of Josef Lada? Why not! Original place for your 
wedding day, proff esional catering, individual and friendly attitude - wedding like 
you wish.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ne
Min. consumption No

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ano
Music aft er midnight Yes

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

Farmářské sýrové prkénko zdobené hroznovým vínem a ořechy
Poctivý hovězí vývar s játrovými knedlíčky
Vepřová panenka zalitá holandskou omáčkou (omáčkou z lesního ovoce) podá-
vaná se šťouchanými bramborami s dozlatova opečenou cibulkou a petrželkou
Svatební dort
Svatební menu za 350 Kč/osoba

MENU

Variation of typical Czech cheese decorated by grapes and nuts
Delicious beef soup with liver gnocchi
Pork roast with hollandaise sauce (sauce from forest fruits) served with mash 
potatoes with baked onion and parsley
Wedding cake
Wedding menu for 14 euro/per person
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RESTAURACE V ZÁTIŠÍ
Liliová 1 | 11000 Praha | +420 222 221 155, +420 222 221 155
vzatisi@zatisigroup.cz | www.vzatisi.cz

PROČ U NÁS?

V Zátiši, které se před Vami objeví, když se touláte klikatými uličkami Starého 
města, je místo, kde se vždy setkávali diplomaté, kde se uzavírají tajné dohody, kde 
se žádá o ruku...anebo možná i o trochu víc.

WHY US?

V Zátiší retreat that you will stumble across once navigating the intricate maze of 
the Prague’s Old Town meandering streets has always been a place where diplo-
mats like to meet and greet, businessmen enter into secret deals and men propose 
marriage and/or more...

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ne
Min. consumption No

Venkovní prostor Ne
Outdoor area No

Hudba po půlnoci Ne
Music aft er midnight No

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

Tradiční kulajda s hříbky a křepelčím vajíčkem
Jehněčí kotletky v bylinkové krustě, gratinované brambory s hrubozrnnou 
hořčicí,  hráškovo-mátové pyré, jehněčí omáčka, nakládané lišky a květák
Creme Brulée s vanilkovým luskem

MENU

Traditional Kulajda Soup – Sour Cream Soup with Potatoes, Mushrooms, Dill 
and Quail Egg
Lamb Chops Crusted with Herbs, Gratinated Potatoes with Grain Mustard, 
Green Pea-Mint Pureé, Lamb  Jus, Pickled Girolle Mushrooms and Caulifl ower
Vanilla Bean Creme Brulée
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THE AUGUSTINE PRAGUE
Letenská 12/33 | 118 00 Praha 1 | +420 266 112 233, +420 266 112 233
info@augustinehotel.com | www.augustinehotel.com

PROČ U NÁS?

Děkujeme, že jste si vybrali Th e Augustine Prague pro Vaši životní událost. Téměř 
sedmisetletá historie augustiniánského řádu dotváří atmosféru hotelu, jež je 
propojen s kostelem Sv. Tomáše dveřmi v klášterní budově. Díky tomu Th e Augu-
stine Prague nabízí vyjimečný zážitek a nezapomenutelné vzpomínky z Vašeho 
svatebního dne.

WHY US?

Th ank you for choosing Th e Augustine Prague hotel in Prague as a venue for 
your special day. Th e 700 year history and spectacular setting of the hotel give it 
a unique atmosphere, perfectly suited to creating unforgettable memories. With 
its direct entrance to St. Th omas Church, Th e Augustine Prague can ensure the 
smooth running of every aspect of your celebratory day.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ne
Min. consumption No

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ne
Music aft er midnight No

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

Hovězí consommé s domácími nudlemi, zeleninou a játrovými knedlíčky
Tradiční hovězí svíčková s karlovarským knedlíkem a brusinkami 
Jablečný koláček „Tart Tatin“ se skořicí a vanilkovo-švestkovou omáčkou

Výběr českých bílých a červených vín
Svatotomášské pivo
Nealko Nápoje
Káva,Čaj

MENU

Beef consommé with homemade noodles, vegetables and liver dumplings
Traditional „Svíčková“ roast beef with Carlsbader dumplings and cranberries
Apple Tart tatin with cinnamon and vanilla-plum brandy sauce

Selection of white and red Czech wines
St.Th omas draft  beer
Soft  drinks
Sparkling and Still Water
Coff ee, Tea
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ZÁMEK ŠTIŘÍN
Ringhoff erova 711 | 251 68 Kamenice | +420 255 736 111, 
hotel.zamek@stirin.cz | www.stirin.cz

PROČ U NÁS?

Náš zkušený tým dá život Vašim představám a přáním. Postaráme se o Vás od 
první návštěvy až k realizaci Vašeho dne „D“.

WHY US?

Our experienced team will strive to meet your every need and dreams for your 
special day. All arangements and your wedding day will be handled with the 
expertise of professionals.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ano
Min. consumption Yes

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ano
Music aft er midnight Yes

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

Hosty jistě nadchne vysoká úroveň gastronomie doprovázející Váš svatební 
den. Menu a svatební tabuli připravíme dle Vašich představ. K hostině je možné 
využít historické zámecké salonky, venkovní terasu a nově zrekonstruované sály 
Salmova dvora. Večerní zábavu skvěle doplní raut v architektonicky unikátní 
restauraci Atis, nebo venkovní grilování.

MENU

Your guests will undoubtedly appreciate our outstanding cuisine. Whatever you 
have in mind, we will work with you to plan a menu taht fulfi lls your wishes. 
For the wedding reception Chateau Štiřín provides stylish venues of historic 
rooms, the garden terrace or newly reconstructed halls of Salm´s Court. A 
cocktail party in the unique Atis Restaurant or open-air barbecue off er a perfect 
setting for your evening entertainment.
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THE MARK LUXURY HOTEL PRAGUE*****
Hybernská 12 | 11000 Prague | +420 226 226 111, +420 605 026 737
hana.ronckova@themark.cz | http://en.themark.cz/home

PROČ U NÁS?

Krásné prostředí, vynikající kuchyně, skvělé služby a smysl pro detail. Ať již sníte 
o velkolepé oslavě nebo o komorní svatbě v kruhu svých nejbližších, zkušený tým 
hotelu Th e Mark se postará, aby byl nejkrásnější den Vašeho života dokonalý.

WHY US?

Th e beautiful, relaxing environment, immaculate service and exceptional 
attention to detail. Whether you are dreaming of an intimate, romantic gathering 
or a lavish and luxurious celebration, our beautiful and relaxing environment, 
immaculate service and exceptional attention to detail will ensure that you have 
the most perfect day of your life.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ano
Min. consumption Yes

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ano
Music aft er midnight Yes

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

Silný hovězí vývar s játrovými knedlíčky a zeleninovými nudličkami
Dušená hovězí kýta se svíčkovou omáčkou, karlovarským knedlíkem a brusin-
kami
Vanilkovo-tvarohový dortík s konfi tovanou rebarborou a limetkovou zmrzlinou

Sklenka na přivítanou
0,1 l Cuvée Tanzberg N/V, Mikulov, Česká republika

MENU

Traditional beef consommé with liver dumplings and vegetable julienne
Braised leg of beef with creamy vegetable sauce “Svickova”, cranberries and 
Carlsbad dumpling
Vanilla and curd cake with confi t of rhubarb and lime ice cream

Welcome Drink
0,1 l Cuvée Tanzberg N/V, Mikulov, Czech Republic
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ZÁMEK LIBLICE
Liblice 61 | 277 32 Byšice | +420 315 632 111, +420 739 329 970
recepce@zamek-liblice.cz | www.zamek-liblice.cz

PROČ U NÁS?

Prožijte jedinečnost okamžiku - Zámek Liblice je ideálním místem pro pořádání 
svatebních oslav s nezapomenutelnými zážitky. Zkušený tým odborníků se o Vás 
postará od Vaší první návštěvy až po samotnou realizaci svatebního dne. Zámek 
Liblice vybízí k zásnubám, svatebním obřadům i celým svatebním slavnostem.

WHY US?

Experience the uniqueness of the moment - Th e newly renovated Chateau Liblice 
is an ideal place for wedding celebrations and unforgettable experiences. An ex-
perienced team of professionals take care of you from your fi rst visit to the actual 
realization of the wedding day. Chateau Liblice calls for an engagement, wedding 
ceremonies and the entire wedding celebrations.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ano
Min. consumption Yes

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ne
Music aft er midnight No

Vlastní alkohol Ano
Own alcohol Yes

MENU

WEDDING MENU 1
Pražská šunka s křenovým krémem, listovým salátem a medovým jablkem
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, nudlemi a zeleninou
Hovězí svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem a brusinkami
Svatební koláčky
595 Kč / os.

MENU

WEDDING MENU 1
Prague ham with horseradish cream, green salad and honey apple
Beef broth with liver dumplings, noodles and vegetables
Sirloin of beef with cream sauce, Carlsbad dumplings and cranberries
Wedding mini cakes
595 CZK / person
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HOTEL ZÁMEK ČECHTICE 
Náměstí Dr. Tyrše 16 | 257 65 Čechtice, okres Benešov | , +420 731 157 333
gabriela.kotlinova@vivaldihotels.com | www.vivaldihotels.com

PROČ U NÁS?

Kompletně zrekonstruovaný barokní zámek z roku 1658. Vynikající dostupnost  
- střed republiky s dostupností z D1 a méně jak hodinu  jízdy z Prahy. 4hvězdič-
kový all-inclusive standard. Vše na jednom místě – obřad, hostina ubytování. 
Naprosté soukromí a intimita díky uzavřenému nádvoří. Svatba za jakéhokoliv 
počasí a v kterékoliv roční době.

WHY US?

Completely renovated baroque chateau dating from1658. Excellent access - in the 
middle of the Czech Republic, close to the D1 Motorway, less than one hour by 
car from Prague. Four-star, all-inclusive hotel standard. Everything in one place 
– ceremony, party, accommodation. Absolute privacy in a yard surrounded by the 
castle building. Weddings in any weather and at any time of year.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ne
Min. consumption No

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ano
Music aft er midnight Yes

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

UKÁZKA 3CHODOVÉHO MENU, cena 297 Kč / osoba:
Předkrm: šunková rolka s křenovou pěnou, domácí chléb
Polévka: silný vývar z hovězí oháňky s játrovými knedlíčky a nudlemi
Hlavní chod: svíčková na smetaně s brusinkovým terčíkem, karlovarský knedlík
12 H NEALKOHOLICKÝ BALÍČEK, CENA 220 KČ / OSOBA

MENU

THREE-COURSE MENU EXAMPLE; price CZK 297 / person: 
Starter: ham roll with horseradish mousse, locally-made bread. 
Soup: strong oxtail broth with liver balls and noodles. 
Main course: beef sirloin in cream sauce with cranberries, Carlsbad dumplings.
12-HOUR SOFT-DRINK PACKAGE, CZK 220 / PERSON
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RESTAURANT & CAFE AMADE
Karolíny Světlé 34 | 110 00 Praha 1 | +420 230 234 316, +420 602 179 783
info@amaderestaurant.cz | www.amaderestaurant.cz

PROČ U NÁS?

Dovolte nám, aby se Vaše sny staly skutečností. Bude nám ctí, pokud nám dovolíte 
pomoci Vám s organizací všeho, co je třeba, od květin a svatební výzdoby až po 
hudbu a catering. Mnohaleté zkušenosti s konáním svateb. Známý šéfk uchař 
Radek Šubrt. Mezinároní a česká kuchyně v moderním pojetí.

WHY US?

Allow us to make your dreams come true! We will help you to organise everything 
what is needed, from fl orists and wedding decoration to music and catering. Well-
-known Czech Executive Chef Radek Šubrt. International and Czech cuisine with 
the touch of modern gastronomy.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ano
Min. consumption Yes

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ano
Music aft er midnight Yes

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

Česká veselka v tradiční úpravě, nebo mezinározní menu.

Čerstvé a sezónní suroviny.
Okouzlující svatební dorty.
Speciální menu pro případ diety (např. vegetariánské, bezvaječné, bezlepkové).

MENU

Traditional Czech wedding reception, or international menu.

Fresh and seasonal ingredients.
Charming wedding cakes.
Special menu for the case of diets (e.g. vegetarian, gluten-free).
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GINGER&FRED RESTAURANT, TANČÍCÍ DŮM
Jiráskovo náměstí 1981/6 | 12000 Praha 2 | +420 221 984 160, +420 776 292 611
info@ginger-fred-restaurant.cz | http://www.ginger-fred-restaurant.cz/

PROČ U NÁS?

Protože jsme netradiční restaurace s uměleckým nádechem. Nabízíme perfektní 
místo pro obřad i hostinu právě pro ty, které již nebaví nadýchané a zlatem osáze-
né klasické svatby. Nabízíme jedinečný styl a prostor pro vyjádření Vaší kreativity.

WHY US?

Because we are untypicall and designed restaurant. We off er very special venue for 
your wedding, where you can be a creator of your special Day.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ano
Min. consumption Yes

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ano
Music aft er midnight Yes

Vlastní alkohol Ano
Own alcohol Yes

MENU

- Koláč z kachních jater foie gras s domácí marmeládou, zelený listový salát, 
toast 
- Filet z pražmy královské na teplém salátu z konfi tovaného fenyklu, brambor a 
artyčoků, šafránová omáčka s mušlemi
- Francouzská kachní prsa s těstovinami Fregola Sarda, jus s černými olivami
- Citrusový savarin, vanilkový Chantilly krém, citrusová redukce
menu se obměňuje sezónně

MENU

- Duck foie gras cake with homemade marmalade, green leaves, toast 
- Seabream fi llet on a warm salad of confi t fennel, potatoes and artichokes, 
safran sauce with clams
- Duck breast from France on a bed of Fregola Sarda, jus with black olives
- Citrus savarin, vanilla Chantilly créme, citrus reduction
the menus changes seasonally
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HRAD ČERVENÝ ÚJEZD
U Větráku 280 | 27351 Červený Újezd | +420 312 698 924, +420 602 651 383
zuz.uhlikova@gmail.com | www.hrad-cervenyujezd.cz

PROČ U NÁS?

Svatba na Hradě Červený Újezd nikdy není obyčejná. Díky svému nádhernému a 
nevšednímu prostředí si jí každý snadno zapamatuje a rád se sem bude vracet. 
Jsme připraveni pro vaši svatbu udělat maximum, aby vše bylo přesně podle vašich 
představ.

WHY US?

Th e weddings organized in Hrad Červený Újezd is a very special event for you and 
your guests and everyone will remember it. 
We are ready to do maximum for you.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ne
Min. consumption No

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ne
Music aft er midnight No

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

Předkrm: Drůbeží domácí paštika s dipem z pomerančů, brusinek a červeného 
vína. Podáváme s pečeným jablkem.
Polévka: Silný hovězí vývar s domácími nudlemi, masem, zeleninou a játrovými 
knedlíčky.
Hlavní chod: Hovězí svíčková na smetaně podávaná s brusinkovým terčem, 
šlehačkou a domácími žemlovými knedlíky.
Cena za menu: 319 Kč/osoba (bez dezertu)

MENU

Starter: Poultry paste with dip of oranges, cranberries and red wine. 
Soup: Beef broth with home-made noodles, beef meat and vegetable. 
Main course: Beef sirloin with vegetable and cream sauce, dumplings. 
Total price: 319 Kč/person
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VILLA MEMORIES
Vylanta 219 | 76316 Fryšták u Zlína | +420 577 158 667, +420 702 071 904
recepce@villamemories.cz | www.villamemories.cz

PROČ U NÁS?

Pokud toužíte po svatebním dni v soukromí atraktivního prostředí je pro Vás Villa 
Memories ideálním místem. Připravíme Vám svatbu na míru s nadstandardním 
servisem, stačí nám jen sdělit Vaše představy a přání.

WHY US?

If you wish to spend your wedding day in the privacy of an attractive envi-
ronment, Villa Memories is an ideal place for you. We will prepare a wedding ac-
cording to your requirements, and will provide you with above-standard services; 
you only need to tell us your ideas and wishes.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ano
Min. consumption Yes

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ne
Music aft er midnight No

Vlastní alkohol Ano
Own alcohol Yes

MENU

Menu sestavujeme individuálně po dohodě s klientem.

Nápojový lístek sestavujeme individuálně po dohodě s klientem.

MENU

A menu is made on an individual basis upon agreement with a client.

A drinks list is made on an individual basis upon agreement with a client.
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HOTEL HOFFMEISTER&SPA
Pod Bruskou 7 | 11800 Praha | +420 251 017 111, +420 602 440 685
petr.novotny@hoff meister.cz | www.hoff meister.cz

PROČ U NÁS?

Pro svatební hostinu lze použít prostory restaurace ADA, popřípadě prostory 
salonku. Salonek lze spojit s podzemní vinárnou,  kde je možné umístit hudební 
produkci. Pro obřad lze využít letní terasy hotelu Hoff meister.

WHY US?

Hotel Hoff meister can host a wedding reception in the premises of restaurant ADA 
or in our meeting room. Th e meeting room can be conneted with an underground 
winery which is apt for musical performance. A summer terrace can be used for 
wedding ceremony.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ano
Min. consumption Yes

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ne
Music aft er midnight No

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

Tataráček z tuňáka žlutoploutvého s mangem,
wasabi vzduch
Pikantní dýňová polévka se zázvorem a jablky,
pěna z kokosového mléka
Foie Gras pečená na pánvi se švestkami,
bramborové rösti, švestková omáčka
Sorbet
Jehněčí kotletky na rozmarýnu,
nastavovaná kaše s kroupami a majoránkou, mladý špenát

MENU

Yellowfi n tuna tartare with mango,
Wasabi air
Spicy pumpkin soup with ginger and apples,
Foam of coconut milk
Foie Gras roasted in a pan with plums,
Potato rösti, plum sauce
Sorbet
Lamb chops with rosemary,
Adjusted porridge with barley and marjoram, young spinach
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GRANDIOR HOTEL PRAGUE
Na Poříčí 42 | 11000 Praha | +420 226 295 111, +420 226 295 111
reservation@hotel-grandior.cz | www.hotel-grandior.cz

PROČ U NÁS?

Nový designový hotel perfektně situovaný v centru Prahy byl otevřen v březnu 
2014. Nejznámější památky jako Staré Město, Orloj, Radnice , Obecní dům na 
Náměstí Republiky, Prašná věž, Hudební divadlo v Karlíně a mnoho dalších se 
nachází v pěší vzdálenosti od hotelu a proto je Grandior Hotel Prague výbornou 
volbou pro všechny hosty.

WHY US?

New design hotel  perfectly situated in the city centre of Prague opened in March 
2014.Such attractions of the historic Prague Old Town, like Astronomical Clock 
on the Old Town Hall, Municipal House on Square of Republic or Charles Bridge, 
Powder Tower, Music Th eatre Karlin and many others are in the immediate wal-
king vicinity, making our hotel a great choice for all travelers.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ne
Min. consumption No

Venkovní prostor Ne
Outdoor area No

Hudba po půlnoci Ne
Music aft er midnight No

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

Restaurant Grandior nabízí speciality české a mezinárodní kuchyně. Pro 
přípravu pokrmů používáme výhradně kvalitní a čerstvé suroviny převážně od 
domácích dodavatelů.

K pokrmům Vám rádi doporučíme vhodná moravská vína z produkce Habán-
ských sklepů nebo z řad chilských tichých vín.

MENU

Th e Grandior Restaurant off ers Czech and international cuisine specialties. We 
use only high quality and fresh ingredients, mainly from domestic suppliers, to 
prepare our dishes.
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HOTEL FARA RANČÍŘOV 
Rančířov 1 | 586 01 Rančířov u Jihlavy | +420 731 157 333, +420 731 157 333
gabriela.kotlinova@vivaldihotels.com | www.vivaldihotels.com

PROČ U NÁS?

Historická budova fary, kompletně zrekonstruovaná v roce 2005 v obci Rančí-
řov, 1 km od Jihlavy. Vynikající dostupnost – pouhé 3 km z dálnice D1, exit 112. 
4hvězdičkový standard s ubytovací kapacitou až 80 hostů. Vše na jednom místě – 
obřad, hostina i ubytování. Poctivá česká kuchyně, all inclusive služby.

WHY US?

Former parish building in Rančířov, 1 km away from Jihlava, completely recon-
structed in 2005. Excellent access – only 3 km away from the D1 Motorway, Exit 
112. Four-star standard, accommodation capacity for up to 80 guests. Everything 
in one place – ceremony, party, accommodation. High-quality Czech cuisine, 
all-inclusive services.

INFORMACE | INFORMATION

Min. konzumace Ne
Min. consumption No

Venkovní prostor Ano
Outdoor area Yes

Hudba po půlnoci Ano
Music aft er midnight Yes

Vlastní alkohol Ne
Own alcohol No

MENU

UKÁZKA 3CHODOVÉHO MENU, cena 390 Kč / osoba:
Předkrm: Švestky pečené ve slanině, domácí pečivo,
Polévka: Kuřecí Consomé s kuřecími nočky a zeleninou,
Hlavní chod: Marinovaný špalíček z vepřové panenky na bylinkách, pečené 
bramborové čtvrtky na tymiánu.
12 H NEALKOHOLICKÝ BALÍČEK, CENA 220 KČ / OSOBA

MENU

THREE-COURSE MENU EXAMPLE; price CZK 390 / person: 
Starter: plums baked in bacon, locally-made bread. 
Soup: chicken consomé with chicken gnocchi and vegetables. 
Main course: pork of tenderloin marinated in herbs, roasted potato quarters in 
thyme.
12-HOUR SOFT-DRINK PACKAGE, CZK 220 / PERSON
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BALÍČEK NYC 1 (US $ 900.00 (19950 Kč)*)
- Obřad v Central Parku
- Pomoc ve všech směrech Vašeho svatebního dne v New   
  Yorku - Poplatek ministerstvu a poplatek za povolení úřadu
- Doprovod svatebního koordinátora na svatební místo
- Personalizovaný svatební obřad - Agenturní servis 
  v ČR   i NYC

BALÍČEK NYC 2 ( US$ 1950 ( 44000 Kč )*)
- Obřad v Central Parku
- Pomoc ve všech směrech Vašeho svatebního dne 
   v New Yorku
- Poplatek ministerstvu a poplatek za povolení úřadu
- Předsvatební setkání se svatebním specialistou na Hotelu
- Svatební koordinátor Vás osobně doprovodí na městský  
   úřad a pomůže Vám získat Vás oddací list
- Personalizovaný svatební obřad
- Láhev šampaňského
- Svatební kytice z téměř 2 desítek růží v jedné barvě 
  dle Vašeho výběru
- Organizace svatebního banketu (recepce)
- Newyorkské taxi na místo svatebního obřadu
- Top Svatební fotograf po dobu 1 hodiny na svatebním místě
- Fotogra� e zaslané přes úschovnu- New Yorkské Taxi na 
  místo svatebního obřad

BALÍČEK NYC 3 (US $ 2750.00 (62000 Kč)*)
- Obřad v Central Parku
- Pomoc ve všech směrech Vašeho svatebního dne v New 
  Yorku - Poplatek ministerstvu a poplatek za povolení úřadu
- Předsvatební setkání se svatebním specialistou na Hotelu
- Svatební koordinátor Vás osobně doprovodí na městský 
   úřad a pomůže Vám získat Vás oddací list
- Personalizovaný svatební obřad
- Láhev šampaňského
- Soukromá limuzína na cestu na svatební místo a zpět
 - Manželský licenční poplatek
- Doprovod na městský úřad pro získání licence na 
   manželství - Oběd či večeře pro novomanžele v jedné 
   z nejžádanějších restaurací v New Yorku – Premier New 
   York restaurant
- Svatební kytice dle Vašeho výběru
- Top Svatební fotograf po dobu 1 hodiny na svatebním 
   místě - Svatební album
- Svatební snímky s vysokým rozlišením na CD z vašeho dne
- Zaslání svatebního alba a CD s fotogra� emi

BALÍČEK NYC 1 (US $ 900.00 (19950 Kč)*)
- Obřad v Central Parku

BALÍČEK NYC 3 (US $ 2750.00 (62000 Kč)*)
- Obřad v Central Parku
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První česká svatební agentura v Benátkách, 
která Vám pomůže se zajištěním všech dokladů 
potřebných k uzavření civilního sňatku na radnici 
v Benátkách a zorganizuje Vám nejkrásnější den 
Vašeho života.

Sníte o romantické svatbě v Benátkách, které si vás získají 
svým šarmem a jedinečností v kterémkoliv ročním období 
nebo chcete překvapit Vaši partnerku a požádat ji o ruku 
v romantickém prostředí některého z benátských paláců... 
nebo chcete jen netradičně oslavit výročí Vaší svatby?

Není pohádkovějšího místa než právě v Benátkách.

Navrhneme, vytvoříme a zorganizujeme Vás pohádkový 
den podle Vašich představ a požadavků. Uděláme vše pro 
to, aby se Vá š sen stal skutečností.

BALÍČEK BENÁTKY
- Doklady před a po svatbě
- Tlumočení během obřadu
- Živá hudba během obřadu či v restauraci
- Svatební květinu pro nevěstu
- Kurzáš pro ženicha
- Květinová výzdoba
- Fotoslužby
- Projížďka Gondolou
- Svatební hostina
- Ubytování
- Půjčení svatebních šatů
- Kadeřnické služby
- Slavnostní líčení
- Zapůjčení historických benátských kostýmů
 - Požádání o ruku v některém z istorických
    benátských paláců
- Symbolický obřad se svatební hostinou na
   historickém korábu v zátoce sv. Marka

První česká svatební agentura v Benátkách, 
která Vám pomůže se zajištěním všech dokladů 

BALÍČEK BENÁTKY
- Doklady před a po svatbě
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