


Vážení snoubenci,
chcete-li prožít svůj významný den v romantickém prostředí pohádkového zámku, 
pak je tato nabídka určena právě Vám. 
Pro civilní i církevní svatební obřady nabízíme možnost obřadu pod širým nebem 
ve Francouzské zahradě nebo za nepříznivého počasí ve Sloupovém sále. 
Hostinu je možné zrealizovat v zámeckém Sukově salonku, Restauraci Atis, 
případně v rustikálním Selském či koncertním Salmově sále. Cateringovou 
nabídku naleznete na straně 10.
Svatební noc můžete strávit přímo v zámeckých pokojích nebo v apartmá domu 
Arminia. Pro Vaše svatební hosty nabízíme stylové ubytování o celkové kapacitě 
63 pokojů. 



Varianty obřadu
Francouzská zahrada / Sloupový sál



Svatební balíček Lisa zahrnuje:

• pronájem svatebního místa na obřad,
• červený koberec,
• svatební oblouk,
• umělou květinovou výzdobu obřadního stolu,
• reprodukovanou hudbu a ozvučení obřadu,
• projížďku golfovým autíčkem s možností fotografování v 

zámeckém parku,
• organizaci svatebního obřadu,
• 1x 30 minut konzultace s koordinátorkou pro zjištění 

představ a vytvoření konceptu svatby,
• 1x 30 minut finální předsvatební schůzka.

Cena – pouze úterý a čtvrtek  - 8 000 Kč

Svatební balíček Dina zahrnuje:

• pronájem svatebního místa na obřad,
• červený koberec,
• svatební oblouk,
• výzdobu obřadního stolu z živých květin,
• reprodukovanou hudbu a ozvučení obřadu,
• přípitek sektem pro novomanžele a oddávající
• projížďku golfovým autíčkem s možností fotografování v 

zámeckém parku,
• organizaci svatebního obřadu,
• 1x 30 minut konzultace s koordinátorkou pro zjištění 

představ a vytvoření konceptu svatby ,
• 1x 30 minut finální předsvatební schůzka.

Cena - pátek / sobota   15 000 Kč
úterý / čtvrtek   10 000 Kč



Svatební balíček Julie zahrnuje:
• pronájem svatebních prostor na obřad,
• červený koberec,
• možnost výběru svatební brány, nazdobení laviček,
• výzdobu obřadního stolu z živých květin,
• reprodukovanou hudbu a ozvučení obřadu,
• přípitek sektem pro novomanžele a oddávající
• projížďka golfovým autíčkem s možností fotografování v zámeckém parku,
• možnost fotografování v interiérech zámku,
• pronájem prostor pro svatební hostinu,
• svatební noc v zámeckém apartmá se sektem a dekorací svatebního lože,
• Apartmá Dina na přípravu nevěsty ve svatební den,
• organizaci svatebního obřadu,
• 1x 60 minut konzultace s koordinátorkou pro zjištění představ a vytvoření 

konceptu svatby,
• 1x 60 minut konzultace s koordinátorkou v průběhu příprav pro doladění 

detailů,
• 1x 60 minut finální předsvatební schůzka.

Cena - 25 000 Kč

Svatební balíček Zimní pohádka zahrnuje:
• pronájem svatebního místa na obřad,
• červený koberec,
• svatební oblouk,
• květinovou výzdobu obřadního stolu,
• reprodukovanou hudbu a ozvučení obřadu,
• možnost fotografování v interiérech zámku / v zámeckém parku, 
• organizaci svatebního obřadu,
• přípitek sektem pro novomanžele a oddávající 
• 1x 30 minut konzultace s koordinátorkou pro zjištění představ a 

vytvoření konceptu svatby,
• 1x 30 minut finální předsvatební schůzka,
• svařené víno či punč po obřadu podávaný ve Francouzské zahradě 

(v ceně pro 20 svatebních hostů).

Cena (listopad – březen) - 10 000 Kč



Doplňkové služby ke svatebním balíčkům:

• osobní konzultace nad rámec balíčku 500 Kč/hodina
• svatební květinová výzdoba (květinové balíčky v ceně od 4 800 Kč)
• výběr mobiliáře od společnosti Maximum Inventory
• živou i reprodukovanou hudbu k hostině, moderování
• služby floristky, vizážistky a kadeřnice
• fotograf či fotokoutek
• zámecké menu karty a jmenovky se zlatým erbem
• ohňostroj
• historický automobil či kočár tažený koňmi



Ceník pronájmu prostor pro svatební hostinu 
Sukův sál Salmův sál Selský sál Atis

1 hodina         2 600 Kč - - -
½ den 9 900 Kč 8 000 Kč 6 900 Kč 9 000 Kč
Celý den 13 900 Kč 11 500 Kč       9 500 Kč 12 500 Kč

Cena je platná do půlnoci, poté se připlácí každá započatá hodina částkou 2 000 Kč. 



Ceník ubytování pro svatební hosty





Welcome Drink
Varianta 3

Aperol Spritz
Jemně perlivá a neperlivá voda s čerstvou mátou

Pomerančový džus, domácí limonáda

Pochutiny na bistro stoly– 50 g / osoba
Marinované černé a zelené olivy v bylinkách a citrusové šťávě

Naše pražené mandle se solí
Tyčinky s kmínem a mákem z listového těsta

Cena na osobu: 190,- Kč

Varianta 2

Prosecco – 15 cl / osoba
Jemně perlivá a neperlivá voda

Pomerančový džus, domácí limonáda

Pochutiny na bistro stoly – 30 g / osoba
Marinované černé a zelené olivy v bylinkách a citrusové šťávě

Naše pražené mandle se solí

Cena na osobu: 130,- Kč

Varianta 1

Prosecco – 15 cl / osoba
Jemně perlivá a neperlivá voda

Cena na osobu: 90,- Kč



Kanapky
Teplé kanapky

Smažené mini řízečky v panko strouhance      
Španělská tortilla s olivami a sušenými rajčaty 

Kuřecí satay s brokolicí a mandlemi  
Grilované hovězí s kukuřicí chilli a koriandrem  

Pečená švestka ve slanině

Cena za kus: 40,- Kč

Studené kanapky

Uzený losos s kapary a výhonky mladého hrášku  
Sušená šunka s cherry rajčaty a pestem  

Kreveta s artyčokem   
Kozí sýr s pečenou dýní a granátovým jablkem

Cena za kus: 40,- Kč

Minimálně 10 ks od 1 druhu

Základní kanapky

Marinované žampiony se špenátem a černým pepřem
Mozzarellový špíz s bazalkou a baby tomatem

Kuřecí kroketa

Cena za kus: 25,- Kč



Servírované svatební menu

Předkrmy

Šunka od kosti, jablečné želé a křenová pěna
Uzený losos s avokádem, okurkou a cottage sýrem

Marinovaný zelený chřest s jahodami a mangovým dresingem
Smažená vepřová líčka s fenyklem a badyánem, pečená hlíva ústřičná

Míchaný zeleninový salát s citronovým dresingem a tofu 

Polévky

Květákový krém s křepelčím vejcem a romaneskem
Staročeská kulajda s hřiby a zastřeným vejcem 

Kaštanový krém se špenátem a piniemi
Dýňový krém s pomeranči a skořicovým chipsem

Slepičí vývar s masem, zeleninou a domácími nudlemi
Topinamburový krém s pečeným lilkem a šalvějí

Banketky a máslíčko

2-chodové menu 450 Kč
3-chodové menu 600 Kč
4-chodové menu 750 Kč



Servírované svatební menu
Hlavní chod

Pečený losos s černou čočkou, zeleninou a řasou wakame
Hovězí krk batátové pyré, pečená cherry rajčata lanýžový demi-glazé

Vepřová panenka s grilovanou zeleninou pastinákovým pyré a omáčkou z červeného vína
Kuřecí prso supreme s hráškovým pyré, grilovanou cuketou a mátou 

Sváteční hovězí svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem a brusinkami 
Kachní prso na medu s dýňovým rizotem a špenátem 

Telecí steak s morkem, pečeným tuřínem, mrkví berdelaise, vinná omáčka

Vegetariánský hlavní chod

Zeleninové curry s koriandrem a jasmínovou rýží
Restované bramborové noky se sušenými rajčaty a italským sýrem

Dezerty

Datlový koláč s karamelem
Jablkový koláč s drobenkou

Cheesecake s mangovým chutney



Varianta 1 - 550 Kč
(1x předkrm – 90g, 1x polévka, 1x salát – 90g, krájená zelenina, 2x dresing, 2x hlavní pokrm – 160g, 1x hlavní pokrm vege – 160g, 2x příloha – 120g, 2x dezert, pečivo a máslo)

Varianta 2 - 700 Kč
(2x předkrm – 90g, 1x polévka, 1x salát – 90g, salátový bar, krájená zelenina, 3x hlavní pokrmy – 200g, 1x hlavní pokrm vege,- 200g 3x přílohy – 120g, 2x dezert, pečivo a máslo)

Polévka
Mrkvový krém s koriandrem, kokosovým mlékem a curry

Indická s červenou čočkou a květákem  

Cibulový krém s chlebovými chipsy

Houbové cappuccino s tymiánem

Silný kuřecí vývar s játrovými knedlíčky 

Krém z pečené zeleniny 

Hráškový krém s máslovými krutony 

Silný slepičí vývar, domácí nudle, zelenina

Dresingy
Česneková smetana

Hořčičný dresing

Medový dresing

Saláty

Výběr listových salátů

Čerstvá krájená zelenina (okurka, rajčata, paprika)  

Ceasar salát s krutony 

Salát z pečeného celeru s jablkem a ořechy

Ledový salát se zakysanou smetanou a pečenou bramborou

Řecký  salát s olivami a medovým dresingem

Salát  Nicoise

Vídeňský bramborový salát

Předkrmy

Kuřecí terina  s bazalkovým olejem

Lilkové involtini s žervé

Sekaný čerstvý losos koprem a chlebovým chipsem

Grilovaný lilek s balkánským sýrem a rukolovým pestem

Hovězí roastbeef s česnekovým dipem

Kachní paštika

Bufetové menu



Hlavní jídla

Kuřecí supreme s bylinkami 

Hovězí svíčková pečeně na smetaně

Křupavé kuřecí a vepřové mini řízky v bylinkové strouhance

Hovězí na curry s koriandrem a zázvorem

Telecí blanket se žampiony a řapíkatým celerem    

Smažená vepřová líčka s chilli majonézou   

Šafránová Paella se slávkami, kuřecími stehýnky a zeleninou

Hovězí krk tažený v červeném víně    

Konfitované kachní stehno, červené zelí 

Candát na másle s tymiánem    
Dezerty

Švestkový koláč s drobenkou

Mrkvový dortík s žervé a pomerančem

Cheesecake s višněmi

Tvarohový koláč s čokoládou

Čerstvé krájené ovoce

Panna cotta s jahodami 

Crème brûlée

Datlový koláč s karamelem

Přílohy
Jasmínová rýže s hráškem

Brokolice s pečeným česnekem a mandlemi

Gratinované brambory s dýní

Grilovaná zelenina

Variace knedlíků

Pečené brambory s pórkem

Jasmínová rýže

Bramborové placky

Pečená kořenová zelenina

Vege hlavní jídla
Tagliatelle s listovým špenátem a baby tomaty 

Penne arabiata

Špagety Primavera - pasta se zeleninou a baby mozzarellou

Za příplatek:

Sweet bar (4ks / osoba)

Čokoládová pěna
Panna cotta
Tiramisu

Šlehané mascarpone s lesním ovocem

Cena: 170 Kč

Čokoládová fontána

Čerstvé krájené ovoce 5 kg
Čokoláda – bílá, mléčná, hořká 3 kg

Cena: 4 500 Kč



Grilování

Masa
Losos naložený v himalájské soli a paprikovém oleji

Vykostěné kuřecí stehýnko nakládané v citrusech, medu a tymiánu

Vepřová panenka v Pancettě s červeným pepřem a česnekem

Kachní prso se skořicí a kandovaným pomerančem

Hovězí satay s chilli a zázvorem  

Provensálské hovězí žebro s vinnou omáčkou Marsala    

Souvlaky z vepřové pečeně s červenou cibulí a černým pepřem    

Kuřecí yakitori v Mirinu s jarní cibulkou 

Dipy
Dip z pečeného lilku s mátou a jogurtem

Karotkový dresing s mátou a chilli
Chipotlle majonéza
Česneková smetana
Omáčka gribiche

Přílohy
Květák „bufallo“ s uzenou paprikou

Kukuřičný klas s bylinkovým máslem
Grenaille brambory na rozmarýnu a česneku

Karamelizovaná bíla čekanka na pomerančích a medu
Cuketa s mátou a olivovým olejem

Zelené fazolky ve slanině 
Grilovaná paprika s rukolovým pestem

Cena: 220 Kč / osoba
2x maso (120 g), 3x příloha (150 g), 2x dip



Extra poplatky

Korkovné za vlastní alkohol

Víno 0,75 l – 100,- Kč / ks
Lihoviny 0,5l - 300,- Kč / ks

Korkovné zahrnuje náklady na chlazení, použití sklenic, obsluhující personál a obchodní marži.

Poplatek za vlastní sweet bar/dort

Dort – 50 Kč / osoba
Sweet bar – 50 Kč / osoba

Poplatek zahrnuje náklady na chlazení, použití nádobí, obsluhující personál a obchodní marži.



Nápojové balíčky
Nealkoholický nápojový balíček

Neperlivá a jemně perlivá voda s citrusý plody a mátou
Pomerančový a jablečný džus, Domácí limonáda

Coca-Cola, Coca-Cola light, Tonik

3-hodinová konzumace: 110,- Kč / osoba
4-hodinová konzumace: 150,- Kč / osoba
6-hodinová konzumace: 190,- Kč / osoba
8-hodinová konzumace: 230,- Kč / osoba
10-hodinová konzumace: 270,- Kč / osoba

Varianta 1
Nealkoholické nápoje

Neperlivá a jemně perlivá voda s citrusy a mátou
Pomerančový a jablečný džus, Domácí limonáda

Coca-Cola, Coca-Cola light, Tonik

Víno – moravské odrůdové

Pivo - Velkopopovický Kozel 11°, čepovaný
Radegast Birell, lahvový

3-hodinová konzumace: 370,- Kč / osoba
4-hodinová konzumace: 480,- Kč / osoba
6-hodinová konzumace: 590,- Kč / osoba
8-hodinová konzumace: 700,- Kč / osoba                                                           
10-hodinová konzumace: 810,- Kč / osoba

Varianta 2
Nealkoholické nápoje

Neperlivá a jemně perlivá voda s citrusy a mátou
Pomerančový a jablečný džus, Domácí limonáda

Coca-Cola, Coca-Cola light, Tonik

Víno – moravské odrůdové

Pivo – Pilsner Urquell 12°, čepované
Radegast Birell, lahvový

3-hodinová konzumace: 450,- Kč / osoba
4-hodinová konzumace: 560,- Kč / osoba
6-hodinová konzumace: 670,- Kč / osoba
8-hodinová konzumace: 780,- Kč / osoba
10-hodinová konzumace: 890,- Kč / osoba



Nealkoholické nápoje

1l  Zámecká voda – citrón, máta 50Kč
0,33l  Matonni perlivá 30Kč
0,25l  Bonaque neperlivá 30Kč
0,2l    Coca cola 35Kč
0,33l  Coca cola zero 40Kč
0,25l  Kinley Tonic 35Kč
0,33l  Pepsi cola 45Kč
0,33l  Pomerančový džus 45Kč
0,5l   Dobrá voda 45Kč
0,5l   Mattoni 45Kč
0,5l   Ledový čaj citron 45Kč
0,5l   Zelený ledový čaj 45Kč
0,2l   Rioba džus 100% (pomeranč, jablko) 45Kč

1l    Domácí limonáda 60Kč

Teplé nápoje

0,15l   Káva espresso 40Kč
0,15l   Čaj – výběr, citrón, med 30Kč

Pivo

0,33   Pilsner Urquell 12° - lahev 50Kč
50l     Velkopopovický Kozel 11° - točené 3600Kč
15l     Pilsner Urquell 12° - točené                              1200Kč
30l     Pilsner Urquell 12° - točené 2400Kč
50l     Pilsner Urquell 12° - točené 4000Kč
0,33l  Radegast Birell – nealko pivo – láhev 40Kč

Víno

0,75l  Bílé víno – dle našeho someliéra 250Kč
0,75l  Červené víno – dle našeho someliéra 250Kč
0,75l  Růžové víno – dle našeho someliéra 250Kč

0,75l  Bohemia Sekt Brut 340Kč
0,75l  Znovín Znojmo Demi 420Kč

Nápoje
účtováno dle skutečné spotřeby



Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala 
a budeme se těšit na osobní setkání!

Za zámek Štiřín
tým obchodního oddělení

svatby@stirin.cz


