Nezabudnuteľný svadobný deň
v Boutique hoteli Pracháreň****
Zažite Váš výnimočný deň v priestoroch historickej budovy starobylej
Prachárne z 13. storočia. U nás bude Vaša svadba a svadobná hostina
jedinečná nezabudnuteľná. Prežite svoj ,,veľký deň,, na krásnom mieste
a začnite písať ďalší príbeh z Prachárne.

Bonusy od hotela pre mladomanželov zdarma:
-

Konzultácia s managerom počas celej prípravy svadobnej hostiny
Posedenie na letnej terase počas svadobnej hostiny
Možnosť fotenia v interiéri a exteriéri hotela (pre mladomanželský pár)
Parkovanie zabezpečené kamerovým systémom pre päť osobných áut
Zapožičanie chladničiek na svadobné zákusky
A ďalšie bonusy uvedené v jednotlivých svadobných balíčkoch

Balík BASSIC v sume 29€/osoba
V cene balíka je zahrnuté:
slávnostné dvojchodové menu
neskorá večera formou bufetu
prípitok (0,1l Vermut s citrónom), 1 x minerálka 0,25l

****
Slávnostné dvojchodové menu
Polievka podľa výberu
0,33l Slepačí vývar s domácimi rezancami, mäsom a zeleninou
0,33l Hovädzí vývar s domácimi rezancami, mäsom a zeleninou
50g Pečeňové halušky / 1€ / osoba

Hlavné jedlo podľa výberu
150/170g Bravčový rezeň plnený brokolicou a syrom, podávaný
s gratinovaným zemiakovým pyré
150/170g Kurací steak s bylinkovým maslom, rozmarínové zemiaky,
zeleninové obloženie
150/170g Duet z bravčového karé a kuracích pŕs na hubovom ragú,
bylinková ryža

****
Neskorý bufet
100g Kuracie soté so julienne zeleninou
100g Mini bravčové rezníky
100g Bravčová krkovička sous vide s peperonátou
100g Opekané zemiaky
100g Zemiakový šalát s majonézou
60g Pečivo a chlieb

0,33L Polnočná domáca kapustnica

Balík CLASSIC v sume 39eur/osoba
V cene balíka je zahrnuté:
slávnostné trojchodové menu, neskorá večera formou bufetu
prípitok (0,1l Cinzáno Bianco s citrónom/ 0,1l Hubert de Luxe)
espresso, 1 x minerálka 0,25l, obrusy, servítky a sviečky

****
Slávnostné trojchodové menu
Predjedlo podľa výberu
50g Mozzarella caprese s grissinou, bylinková bagetka
50g Terinka z kačacej pečene s portským želé, brusnicovým coulís a domácim chlebom

Polievka podľa výberu
0,33l Slepačí vývar s domácimi rezancami, mäsom a zeleninou
0,33l Slávnostná zeleninová polievka s knedličkami
Pečeňové halušky / 1€ / osoba

Hlavné jedlo podľa výberu
80/80/170g Duet morčacej farebnej rolády a špikovaného bravčového stehna na omáčke
z bieleho vína, opekané zemiaky s čerstvými bylinkami
170/170g Panenka v slaninovom kabátiku, zelený hrášok na masle,
pečené zemiaky s rozmarínom

****
Neskorý bufet
50g Tatranský kapustový šalát, 50g Zeleninový miešaný šalát
100g Kuracie soté s baby zeleninou, 100g Bravčové mini rezníky
100g Pečená bravčová krkovička na jablkách
100g Bryndzové pirohy so slaninou a kyslou smotanou
100g Štuchané zemiaky, 100g Zemiakový šalát s majonézou
80g Bylinková ryža, 60g Pečivo a chlieb

0,33L Polnočná domáca kapustnica

Bonusy:
- svadobná ochutnávka zdarma
- svadobný apartmán na 1 noc (zo soboty na nedeľu) zdarma

Balík PRÉMIUM v sume 49eur/osoba
V cene balíka je zahrnuté:
slávnostné trojchodové menu, neskorá večera formou bufetu
prípitok (0,1l Martini Bianco/ 0,1l Prosecco)
espresso, 1 x minerálka 0,25l, obrusy, servítky a sviečky

****
Slávnostné trojchodové menu
Predjedlo podľa výberu
50g Paradajkovo – olivové concassé s bylinkovým pestom
50g Zmes listových šalátov s hroznom, orechami a syrom s modrou plesňou

Polievka podľa výberu
0,33l Hovädzí vývar s pečeňovými knedličkami a zeleninou
0,33l Hydinové consommé s domácimi rezancami, mäsom a zeleninou

Hlavné jedlo podľa výberu
170/ 170gPlnené kuracie prsia mozzarellou a baby špenátom podávané
s ratatouille ryžou a grilovanou polentou a šalviovou omáčkou
150/ 200/ 10g Steak z bravčovej panenky s omáčkou zo škótskej whisky,
zemiakovo – bylinková štrúdľa, baby mrkvička a fritovaná cibuľka

****
Neskorý bufet
2kg Syrová misa
50g Miešaný zeleninový šalát, 50g Grécky šalát
100g Kuracie sombréro, 100g Kuracie stehienka v kukuričných lupienkoch
100g Bravčové mini rezníky, 100g Hovädzie líčka na červenom víne
50g Bryndzové pirohy so slaninou a kyslou smotanou
100g Zemiakové pyré, 100g Zemiakový šalát s majonézou
100g opekané zemiaky, 80g Hrášková ryža, 60g Pečivo a chlieb

0,33L Polnočná domáca kapustnica

Bonusy:
- svadobná ochutnávka zdarma
- svadobný apartmán na 1 noc (zo soboty na nedeľu) zdarma

Extra účtované služby
• Prenájom sály Galéria v sume 350€ / Max. do 50 osôb /
• Prenájom sály Galéria a Reštaurácie v sume 550€ / Od 50 osôb /
• Servisný poplatok za personál po polnoci v sume 30€
/ za každú začatú hodinu - platba v hotovosti /
• Pri použití vlastných alkoholických nápojov a vína účtujeme
korkovné v sume 3,50€/osoba, 2,50€/ deti od 5 rokov

Možnosť doobjednať
Detské menu, vegetariánske, špeciálne menu pre hostí

Zľavy poskytnuté hotelom
• Na nealko nápoje z cien v nápojovom lístku poskytujeme na svadbu
zľavu vo výške 10%
• Na tvrdý alkohol, víno a pivo z cien v nápojovom lístku poskytujeme
na svadbu zľavu vo výške 15%
• Zvýhodnená cena ubytovania pre svadobných hostí – zľava 10%
z pultových cien ubytovania:
Izba jednolôžková – 65,70€/ noc
Izba dvojlôžková – 76,50€/ noc
Izba trojlôžková – 112,50€/ noc

Doplnkové služby
V prípade záujmu vieme zabezpečiť:
• odvoz novomanželov z kostola v svadobnom kočiari s koňmi
• štýlovú dekoráciu, kvetinovú výzdobu
• svadobné zákusky, svadobnú tortu
• foto / video produkciu
• osvetlenie, ozvučenie
• hudobnú produkciu
• služby someliéra

