SVATEBNÍ NABÍDKA

POD ZELENÝM DUBEM
www.podzelenym.cz

O

NÁS

Taneční sál Pod Zeleným dubem
se nachází v secesní budově
z roku 1907 navržený od vídeňského
architekta Siegfrieda Krämera.
Každý, kdo hledá jedinečnou atmosféru,
chutné jídlo, nadčasový styl
a profesionální přístup jej nalezne zde.

STARÝ BOHUMÍN, NÁMĚSTÍ SVOBODY 37

UMÍSTĚNÍ

Nacházíme se v blízkosti česko-polského
hraničního přechodu Bohumín-Chałupki
na náměstí v půvabném Starém Bohumíně,
nedaleko dálnice A1, 12 km od Ostravy,
20 km od Karviné a 35 km od Opavy.

MENU
1790

Kč

V případě, že je v sobotu počet osob menší než 75, a v pátek menší než 50,
cena za svatební menu se může navýšit.

PŘEDKRM:

(podávaný s naší domácí bagetkou)

Domácí paštika s mandlemi

a meruňkovým chutney

Bruschetta s rajčaty, bazalkou, olivovým
olejem a parmezánem

Tataráček z uzeného lososa

se zázvorem a kapary

Kachní rillettes s brusinkovou
marmeládou

Varianta II

(1 tác pro 6 osob, saláty a přílohy zvlášť):

Maso:

hovězí a vepřová slezská roláda plněná

POLÉVKA:
Poctivý masový vývar s játrovými
knedlíčky a domácími nudlemi

HLAVNÍ CHOD:
Varianta I

(hotové sestavy na výběr):

tradiční hovězí svíčková na smetaně,

2 druhy domácích knedlíků (houskový,
špekový), brusinkový terčík

vepřová panenka Wellington

s pancettou a žampionovou směsí

pečená v listovém těstíčku, karamelová
cibulka, omáčka demi glace

hovězí líčka dušená s bylinkami

na portském víně, smetanové

bramborové pyré, fresh salátek

kachní stehýnko pečené na jablíčkách,
kyselé červené zelí s portským vínem,
domácí bramborový knedlík plněný
pečenou slaninou

krůtí závitek plněný sušenými rajčátky,
fetou a baby špenátem, opékané
brambůrky, holandská omáčka

s červeným vínem a estragonem,
grilovaná zelenina

uzeným masem a okurkami

pečené kachní stehýnko na jablkách

steak z kuřecího prsíčka gratinovaný

se smetanovým pórkem a hermelínem

medailonek z vepřové panenky v kabátku
z anglické slaniny plněný sušenou

švestkou, nivou a vlašským ořechem

vepřový Cordon bacon (slanina, gouda)
v panko strouhance

krůtí závitek plněný sušenými rajčátky,
fetou a špenátem
telecí řízek
Saláty:

barevný salátek z bílého zelí

dušený salát z červeného zelí

se slaninkou a cibulí

fresh salátek s vinaigrette

Přílohy (2 na výběr):

vařené brambůrky s máslem, šťouchané
brambory s cibulkou, špekový knedlík,
krokety, opékané brambory

Omáčky:

tradiční masová,

smetanovo bylinková omáčka

DEZERT:
sladký bar
(výběr minidezertů a zákusků)

TEPLÝ RAUT:
pečený losos s grilovanou
zeleninou a omáčkou béarnaise

coffee bar a čaj – bez omezení

grilované uzené kolínko

po celou dobu oslavy

s karamelovou cibulkou

ovoce

pečená masová žebírka v naší BBQ

krájení Vámi přineseného

omáčce

svatebního dortu

gnocchi s baby špenátem,
sušenými rajčaty a sýrovou

FINGER FOODS A STUDENÝ RAUT:
výběr našich masových specialit
(paštika s mandlemi, mini
klobásky, vepřová pečeně, domácí
sekaná s panenkou)
deska tvrdých i plísňových sýrů
a sýrových rolád

omáčkou zapékané s mozzarellou
grenaille (brambůrky ve slupce
s česnekovým máslem)
salát Coleslaw
hořčice, křen, BBQ
hovězí gulášek s chlebem, cibulkou
a kozími rohy

nakládané sýry dle výběru
(tvarůžky, hermelín, balkánský sýr)
kuřecí řízečky servírované s pikantní
omáčkou
tatarský biftek s topinkami
švestky v anglické slanině
quiche (slaný koláč)
mini burgery a plněné tortilly
košíčky z listového těsta s lososem
a kaviárem
salát Caesar s kuřecím masem
a parmezánem
řecký salát s olivami a balkánským
sýrem
pečivo (2 druhy), máslo

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE:
neomezená konzumace (džusy 100%,
neperlivá voda s citronem, Pepsi,
Mirinda, 7up ve skleněných lahvích,
čepovaná Kofola)

Výše uvedené menu bylo sestavené
na základě našich dlouholetých
zkušeností, abychom uspokojili
rozmanité chutě našich hostů.

ZÁKLADNÍ HODNOTA SVATBY
SE SKLÁDÁ Z:
poplatek za menu
poplatek za pronájem místnosti a základní balíček
dekorací
poplatek za alkohol: podle zvoleného balíčku nebo
korkový poplatek (platí pro víno)

DALŠÍ

INFORMACE
vítání chlebem a solí - zdarma
sekt nebo voda a vodka na uvítanou
pro novomanžele – zdarma
svatební přípitek pro všechny hosty - zdarma
svatební noc pro novomanžele nebo dárkový poukaz do
pivních a hudebních lázní - zdarma
menu pro děti: miminka – zdarma, do 3 let – 200 Kč/os., do
8 let – poloviční cena
možnost klasických nebo oválných stolů
možnost venkovního obřadu – již od 6000 Kč
osvětlení a lehátka v chill-out zóně
pohodlné ubytování pro Vaše svatebčany v akční ceně - od
410 Kč/os.
možnost speciálního menu - 1 druh v ceně(např.
vegetariánské, veganské, bezlepkové, bezlaktózové apod.)
rozšíření rautu o středomořský stůl – 180 Kč/os. nebo o
selský stůl - 150 Kč/os.
sál a hotel přizpůsoben pro postižené

SLADKÝ
V

BAR

CENĚ

.

Na naše sladkosti používáme
pouze přírodní suroviny.
Krémy děláme z pravé šlehačky
a mascarpone.
.

HOTEL
Máme 34 ubytovacích míst*:
Celkem 11 příjemně zařízených,
klimatizovaných pokojů,
každý z vlastní koupelnou.
* včetně přistýlek

Pronájem celého hotelu: 14 000 Kč
Snídaně pro hosty v akční ceně 130 Kč /os., servírujeme
ve formě švédského stolu od 8 do 10 hodin.
Check-in je od 13:00, check-out do 11:00.
V případě objednávky jednotlivých pokojů (nikoliv celého
hotelu) nabízíme 5% slevu z aktuálního ceníku.
Existuje možnost využít ubytování v našem druhém hotelu:
Na Zámku - jen 300 metrů od Hotelu Pod Zeleným dubem
(týká se určitých termínů).

ALKOHOL
Nabízíme:
domácí pivo Oderberg 12° - vařené pro nás v nedalekém
rodinném minipivovaru - 46 Kč/0,5 L
pivo Radegast 10° - 38 Kč/0,5 L
polosuché víno - 115 Kč/0,5 L nebo další vína z našeho
vinného lístku se slevou 25% [vlastní víno - poplatek
30 Kč/zletilá os.]. Polosuché víno k obědu nabízíme
zdarma.
Můžete si donést vlastní tvrdý alkohol s poplatkem 30 Kč/os.
(v rámci poplatku Vám přichystáme skleničky a led, budete
mít k dispozici lednici). Existuje možnost dovézt si vlastní
víno (poplatek 30 Kč/os.).
BALÍČKY ALKOHOLU BEZ OMEZENÍ:
pivo / víno - 180 Kč / zletilá os.
pivo / víno / frizzante - 199 Kč / zletilá os.

VÝZDOBA
V CENĚ PRONÁJMU

křištálové skleničky pro novomanželský stůl (max. 12 os.)
zlaté příbory pro novomanželský stůl (max. 12 os.)
křištálové nebo klubové talíře na stůl novomanželů
(max. 10 os.)
výzdoba sladkého baru
výzdoba nápojového stolu
šifony v barvách: béžová, tmavě zelená,
starorůžová, bordó, krémová bílá
zlaté svícny
svíčky
klasické (podlouhlé) nebo oválné stoly
bílé ubrusy
bavlněné ubrousky (bílé)
mini svítící nápis BAR
rámečky s nápisy: Prosecco Bar,
Trust me you can dance- alkohol atd...
čísla na stůl ve zlatých rámečcích
malířsky stojan (vlastní tabule)

KVĚTINY

Květiny jsou nepostradatelným prvkem každé

Květinové kompozice dělá naše

oslavy. Dělají tu třešničku na dortu. Proto velkou

floristka Agata Bartoń. Možnosti květin

pozornost věnujeme právě jim.

najdete v jiném katalogu.

PROSECCO STATION
1200 Kč

Překvap své hosty úplně jinou

Prosecco si můžete dovézt sami [poplatek

formou prosecco baru..

30 Kč/os.] anebo odebrat od nás v ceně:
290 Kč / prosecco D.O.C 0,75L

Cena obsahuje:

190 Kč / italské frizzante 0,75L

zlatý barový vozík

v balíčku: pivo/víno/frizzante bez

skleničky na prosecco

omezení: 199 Kč/os.

květinová girlanda
cooler s ledem bez omezení
sezónní ovoce
svícny

TEMATICKÉ

STOLY

pracujeme s nejlepšími lokálními surovinami
a produkty z oblasti Středozemního moře

UZENINY:

SÝRY D.O.P.:

/os.

gorgonzola, primosale al peperoncino, primosale al pepe,
primosale fantasia, formaggio ubriaco al vino rosso, grana
padano

ANIPASTI:

Kč

sušená rajčata, plněné papričky, kapary, řecké olivy: kalamata,
corservolia
Foccacia s bylinkami

180

STŘEDOMOŘSKÁ
TABULE

prosciutto crudo, chorizo sarta picante, salami rosette de lyon,
pancetta, francouzský salám s vlašskými ořechy

Rustikální bageta
Hummus s tyčinkami grissini
Tzatziki
Pesto rosso / verde
Řecký nefiltrovaný olivový olej 0,3%: s česnekem, chilli
papričkami, rozmarýnem

SELSKÁ
150

Kč

TABULE
/

os.

domácí uzeniny

tlačenka

sušené klobásy

bůček

domácí sádlo

kabanosy

kyselé okurky

pečená paštika

domácí pečivo

domácí bůčková pomazánka

hořčice, křen

NABÍDKA VENKOVNÍCH
A VNITŘNÍCH OBŘADŮ

VARIANTA I - 7000 KČ

VARIANTA II - 11000 KČ

svatební slavobrána

svatební slavobrána

20 bílých židlí

bílý nebo červený koberec 2x8m

stůl pro oddavajícího

20 bílých židlí

výzdoba (včetně základních živých květin)

stůl pro oddavajícího
výzdoba (včetně živých květin)
mikrofon pro oddavajícího
ozvučení
ovládání ozvučení zaměstnancem hotelu
přípitek pro novomanžele, svědky
a oddávajícího

u obřadu

OBČERSTVENÍ
VARIANTA I - 50 kč/os.

VARIANTA II – 180 kč/os.

voda ve džbánech

jednohubky

šampaňské

káva v termoskách, mléko, cukr
voda ve džbánech
džusy ve džbánech
šampaňské
ovoce
dva koktejlové stoly

www.podzelenym.cz

event@podzelenym.cz

Obřad může začít mezi 12.00-14.30
Povoleno je používání POUZE papírových (biologicky rozložitelných) konfet. V případě, když zákazník a jeho hosté použijí konfety vyrobené
z plastových hmot, poskytovatel služeb má nárok na stanovení poplatku za úklid ve výši od 1000 Kč do 3000 Kč.

POSTUP PLÁNOVÁNÍ
SVATBY

ZEPTEJTE SE NA NABÍDKU
Zavolejte nebo napište e-mail
DOMLUVTE SI SCHŮZKU
Rádi Vám ukážeme naše prostory
a pobavíme se o našich možnostech
UZAVŘENÍ SMLOUVY
Zvolili jste pro Vás vhodný termín? Skvěle! Můžeme
se domluvit na podepsání smlouvy a zaplacení předem
určeného rezervačního poplatku.
Při podpisu smlouvy je nutno nahlásit počet pokojů,
které budete chtít rezervovat.
UPŘESNĚNÍ DETAILŮ VČ. MENU
MEŠIC PŘED SVATBOU se sejdeme, abychom upřesnili menu,
výzdobu, časový harmonogram a další důležité detaily.
POTVRZENÍ POČTU HOSTŮ
14 DNŮ před svatbou upřesňujete konečný počet hostů.
Pamatujte na upřesnění podle našich věkových kategorií.
DEN PŘED SVATBOU
Můžete dovézt všechny věci: alkohol, cukroví, jmenovky,
vlastní výzdobu apod. Dort nejlépe dovézt v den svatby.
VYÚČTOVÁNÍ SVATBY
Konečné vyúčtování Vám pošleme na email nebo projdeme
společně na schůzce. Svatbu je nutno zaplatit
do 3 dnů po svatbě.

KONTAKT
Zuzana Friedlová
e-mail: event@podzelenym.cz

tel. +420 731 288 367
www.podzelenym.cz

POD_ZELENYM_DUBEM
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