DOKONALÉ PROSTORY
PRO VÁŠ SVATEBNÍ DEN
Hotel Všetice naleznete ve stejnojmenné obci 35 km jižně od Prahy, tedy asi necelou hodinu jízdy. Hotelová budova je součástí areálu Statku Všetice, jehož druhou část tvoří moderní jezdecký areál.
Hotel nabízí 81 lůžek a 16 přistýlek ve čtyřiatřiceti dvou až čtyřlůžkových stylových pokojích a apartmánech
rozdělených do dvou budov. Mezi nimi se nachází park s venkovním barem, několika rybníky a přírodním koupalištěm s brouzdalištěm pro děti.

A jak bude vlastně vypadat?
Pojďme si váš den projít pěkně krok za krokem. Zdá se, že toho může být hodně. Nelekejte se předčasně, veškeré předsvatební přípravy i hladký průběh dne D vám pomůže zajistit náš zkušený svatební koordinátor. Bude
za vás komunikovat s externími dodavateli a obstará pro vás krom jiného i profesionální foto a video, svatební
dort, slavnostní výzdobu nebo večerní zábavu. Opomenout nesmíme ani svatební tradice a zvyky. Jsou-li vaším
přáním, umíme je zorganizovat.

01 Uvítání hostů
Po cestě k nám na statek se hosté mohou občerstvit drobným jídlem.

02 Obřad
 ekněte si své „ano“ v malebném parku u hotelu nebo na molu u rybníka s výhledem na okolní kopce. Využít
Ř
můžete i restauraci, konferenční sál nebo terasu. Zajistíme pro vás organizaci obřadu. Místo, kde zpečetíte vaše
manželství náležitě přípravíme a podle přání vyzdobíme. Obřad také ozvučíme. K dispozici máme 16 židlí a polštářek na prstýnky.

03 Slavnostní hostina a party
 ro vaši svatební hostinu můžete využít stylovou mezonetovou restauraci s kapacitou 120 míst
P
k sezení ve dvou patrech, nebo zvolit původní zrekonstruovanou stodolu Hodovnu s kapacitou 126 míst k sezení.
Restaurace i Hodovna disponují venkovní terasou pro posezení s možností grilování. Oba prostory nabízejí příjemné prostředí s krbem, barem, tanečním parketem, profesionálním party ozvučením a osvětlením. Pro taneční
zábavu umíme zajistit DJ i živou hudbu různých žánrů.
 dispozici jsou dále kompletně vybavené konferenční prostory, sál s kapacitou 115 míst, salonek pro 15 osob.
K
Veškeré konferenční prostory jsou vybaveny audiovizuální technikou (dataprojektor, plátno, flipchart, ozvučení,
LED TV).

04 Menu
 řipravit pro vás umíme hostinu nesoucí se v klasickém duchu, ale i menu pro vegetariány nebo vegany. Cizí nám
P
nejsou ani cizokrajné speciality. Výzev se nebojíme, a pokud je to možné, snažíme se vám vyjít vstříc. Vybrat
si můžete ze servírovaného menu, rautu nebo grilovaných pokrmů. Kompletní nabídku jídelního lístku vám rádi
zašleme. S kombinací jídel poradí náš zkušený tým kuchařů.

Příklad servírovaného menu
v klasickém pojetí
•

 ředkrm
P
Králičí paštika s hruškovým chutney a rybízovou omáčkou

•

 olévky
P
Vývar z hovězí oháňky a žeber s masem, zeleninou, játrovými knedlíčky a domácími nudlemi

•

Hlavní chod
Staročeská svíčková s karlovarským knedlíkem a brusinkami na plátku citrónu

•

Dezert
Nepečený kaštanový cheesecake s fíkovou omáčkou

Příklad servírovaného
vegetariánského menu
•

 ředkrm
P
Tataráček z pečeného lilku se sušenými rajčaty a pečenou ciabattou

•

 olévka
P
Dýňový krém s vlašskými ořechy, ovčím sýrem a smetanou

•

Hlavní chod
Kuskusový salát s mandlemi, granátovým jablkem a Halloumi

•

 ezert
D
Kynutý knedlíček plněný povidly s vanilkovou omáčkou, sypaný strouhankou

Příklad raut menu
•

 ovězí tataráček z falešné svíčkové
H
s topinkami a česnekem

•

 eleninové crudité s dipem ze zakysané
Z
smetany a pesta

•

Vepřová krkovice na bazalce a česneku

•

Treska v těstíčku s tatarskou omáčkou

•

 arevný čočkový salát s pečenými kapiemi,
B
sušenými rajčaty, olivami, řapíkatým celerem a listy římského salátu

Příklad gril menu
•

Špízy z kuřecích prsou a vepřové panenky

•

Krůtí steak s bylinkovým máslem

•

Losos na grilu s kaparovou omáčkou

•

Picanha

•

Grilovaná sezónní zelenina

Co vám ještě umíme nabídnout
Součástí areálu je vinný sklípek, v němž si vyberete z kvalitních tuzemských i zahraničních vín.
Ochutnávkou vás provede profesionální sommeliér Jakub Král. Posedět zde může až 20 hostů.
Volný čas můžete trávit nejen u bazénu či přírodního jezírka. Prohřejte se v sauně nebo ztuhlé
svaly uvolněte ve vířivce. Pro maximální zážitek si objednejte masáže a zábaly.
V areálu hotelu pro vaše hosty zorganizujeme lukostřelbu, lezení po síti, ruské kuželky, bungee
running, aquazorbing, jízdu na koni. Pro děti zase postavíme skákací hrad.

Svatební apartmá jsou
pro novomanžele zdarma
Vybírat si můžete hned ze dvou novomanželských apartmá. Železný pokoj je ideální na přípravu
nevěsty. O své společné budoucnosti si tu můžete nechat zdát v posteli s nebesy. Druhý pokoj
je výjimečný tím, že na něm najdete prostornou vířivou vanu a francouzská okna se vstupem
do parku.

