SVADOBNÁ

PONUKA

PLÁNUJETE
VAŠU SVADBU SNOV?
Dôverujte nám a nechajte nás zorganizovať Vám Vašu
nezabudnuteľnú svadbu.
Minimalistická, glamour, garden party, či tradičná
slovenská svadba?
Nikde nie je napísané, že svadby sa musia riadiť trendmi.
Tak ako Vás k rozhodnutiu spojiť svoj život viedlo srdce,
tak aj pri organizácii svadby je najlepšie poslúchať svoje
srdce.
Deň svadby je jedinečný a my sa postaráme o to, aby
Vaša svadba bola ten najkrajší a najromantickejší deň ako
z rozprávky.
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I.
OSOBNÉ STRETNUTIE
A KONZULTÁCIA SVADOBNÝCH
POŽIADAVIEK
Pri prvom osobnom stretnutí si náš eventový manažér
prejde predstavu Vášho svadobného dňa, ukážeme Vám
svadobné priestory, odkonzultujeme počet hostí a výber
svadobného termínu.
Spolu s eventovým manažérom vytvoríte svadobný
itinerár. Nezáväzná rezervácia priestorov je platná
14 kalendárnych dní, ak nie je písomne dohodnuté
inak. Predbežná rezervácia nie je záväzná, až kým nie
je podpísaná platná zmluva medzi dodávateľom a
objednávateľom. Záloha pri záväznej rezervácii je 200€ a
bude odrátaná v konečnom vyúčtovaní.

II.
VÝBER PRIESTOROV PRE
KONANIE SVADOBNEJ HOSTINY
AQUACITY POPRAD
Kongresová sála
Banketové okrúhle stoly (8 - 10 - 12 osôb)
Kapacita: 150 miest
Štvorcové stoly (8 - 10 - 12 osôb)
Kapacita: 200 miest
Meeting room
Tabula v tvare

I alebo U

Kapacita: 40 miest
HORIZONT RESORT
Kongresová sála
Banketové okrúhle stoly (8 - 10 - 12 osôb)
Kapacita: 120 miest
Štvorcové stoly (8 - 10 - 12 osôb)
Kapacita: 150 miest
Meeting room
Tabula v tvare

I alebo T

Kapacita: 30 miest
VIP Salónik
Kapacita: 30 miest
Záhrada
svadobný obrad v záhradnom domčeku

4

III.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
• Počas svadby majú hostia povolené užívať vlastné
zákusky a torty. V prípade záujmu vám ich vieme
zabezpečiť.
• Pri užívaní vlastného alkoholu a vín sa účtuje
korkovné. (V korkovnom je zahrnuté zachladenie fľaše,
manipulácia s vínom a alkoholom, služby čašníka,
použitie a umývanie inventáru)
• Presný počet hostí je potrebné nahlásiť 7 dní vopred
• V cene prenájmu sály je zahrnuté základné ozvučenie,
audio špecialista, projektor s plátnom s možnosťou
vlastnej foto-video projekcie, prenájom stolov, základné
prestieranie (biele obrusy a biele servítky), návleky na
stoličky.
• Sála je k dispozícii 1 deň vopred na prípravu svadby
(v prípade dostupnosti)
• Zľava 20% z ceny ponuky alko a nealko nápojov, vín
a destilátov
• Zľava 20% z ceny ubytovania v hoteloch AquaCity
Poprad, alebo Horizont Resort
• Parkovanie zdarma
• Záloha za záväznú rezerváciu bude odrátaná
v konečnom vyúčtovaní
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IV.
BALÍČKY

VYNÁŠANÉ MENU
I. VEČERA
SLÁVNOSTNÉ VYNÁŠANÉ MENU

17,00 €

RETRO Menu v modernom podaní:
100g/30g/25g

Terinka zo šunky plnená chrenovou smotanou, šalátik, pečivo

0,33 l

Slepačí vývar s mäsom a rezancami 1,3,9

150g/300g

Bravčový rezeň, zemiakový šalát s majonézou 1,3,7,9

150g/300g

Teľací rezeň, zemiakový šalát s majonézou

1,3,7

12,00 €
13,00 €

1,3,7,9

16,00 €

I. MENU
100g/25g

Hydinová paštéta s kúskami mandlí, brusnice, pečivo

0,33 l

*Zeleninová hustá polievka, polentové halušky (možnosť s hubami) 1,3,7,9

150g/50g/120g

Bravčová panenská balená v slaninke, pyré z farebnej papriky, gratinované zemiaky 3,7

1,3,7,8

18,00 €

II. MENU
50g/25g

Husacia paštéta, malý šalátik, chips z lokše, pečivo

0,33 l

*Tekvicový krém, zemiaková slama, tekvicový olej 1,3,7

150g/50g/150g

Kuracia rolka v prosciutte plnená syrom a šunkou, glazovaná
mrkvička, zemiaky (ryža) 7

1,3

18,00 €

III. MENU
100g

Mozzarellova vežička, baklažánový chips, rukola, krutón

0,33 l

*Hydinový krém, pečeňová terinka v palacinkovom ceste,
koreňová zelenina 1,3,7,9
Wellington z bravčovej panenky, tlačené paprikové zemiaky,
parená brokolica 1,3,7

150g/200g/50g

1,3,7

20,00 €

IV. MENU
50g/25g

Rillettes z lososa, žĺtková pena, malý šalátik, pečivo

0,33 l

Slepačí vývar s mäsom a rezancami 1,3,9

1,4,3

150g/200g/150g Kačacie prsia, pečená zemiaková štrúdľa s červenou kapustou 1,3,7

V. MENU
50g
0,33 l

Kačacie plátky, tartar z ovčieho syra na grilovanom chlebíku,
slaninový prach, žerucha 1,3,7
*Cviklový krém s tvarohovými haluškami, kyslá smotana, bylinkový olej 3,7

150g/160g/100g Losos na orechovom oleji, jasmínová ryža, grilovaná zelenina 4,8,9

*Alternatíva na zámenu
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 1,3,9
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24,00 €

IV.
MENU PODĽA VÝBERU

I. VEČERA
PREDJEDLÁ

Hydinová paštéta z pečienok s kúskami mandlí, brusnice, pečivo 1,3,7,8

3,00 €

50g/25g

Rillettes z lososa, žĺtková pena, šalátik, pečivo

4,00 €

50g/25g

Husacia paštéta, malý šalátik, chips z lokše, pečivo

50g/25g

Paštéta z diviny balená v slaninke, paprikové pyré, pečivo

100g/25g

100g/30g/25g
100g
50g

1,3,4

3,50 €

1,3

3,00 €

1,3

Terinka zo šunky, plnená chrenovou smotanou, šalátik, pečivo 1,3,7

3,00 €

Mozzarella vežička, baklažánový chips, rukola, kruton, pečivo

5,00 €

1,3,7

Kačacie plátky, tartar z ovčieho syra na grilovanom chlebíku, slaninový prach,
žerucha 1,3,7

4,00 €

POLIEVKY
0,33 l

Slepačí vývar s mäsom a rezancami (pečeňové halušky) 1,3,9

0,33 l

Hydinový krém, terinka z pečene, koreňová zelenina

0,33 l

Zeleninová hustá polievka, kukuričné halušky (možnosť s hubami)

0,33 l

Tekvicový krém, tekvicové semiačka, bylinkový krutón

0,33 l

Cviklový krém s tvarohovými haluškami, kyslá smotana, bylinkový olej

3,00 €
3,00 €

1,3,7,9

3,00 €

1,3,7,9

3,00 €

1,3,7

3,00 €

3,7

HLAVNÉ JEDLÁ
150g/200g/150g
150g/50g/150g

Kačacie prsia, pečená zemiaková štrúdľa s červenou kapustou 1,3,7

12,00 €

Kuracia rolka v prosciutte plnená syrom a šunkou, glazovaná mrkvička, zemiaky (ryža)

150g/300g

Bravčový rezeň so zemiakovým šalátom 1,3,7,9,10

150g/300g

Teľací rezeň so zemiakovým šalátom 1,3,7,9,10

150g/200g

Wellington z bravčovej panenky, tlačené paprikové zemiaky
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11,50 €
8,00 €
11,00 €
10,00 €

1,3,7

150g/ 50g /200g

Bravčová panenská balená v slaninke, pyré z farebnej papriky, gratinovaný zemiak 3,7

10,00 €

150g/100g/100g

Bravčová panenská, fazuľové struky, plnený zemiak bryndzou, slaninový chips

10,00 €

150g/160g

Hovädzie líčka, v burgundskej omáčka, žemľová knedľa

10,00 €

1,3,7

150g/50g /150g

Hovädzie kocky vo vlastnej šťave, tekvicové pyré s mrkvou, varené zemiaky 7

150g/160g/100g

Losos na orechovom oleji, jasmínová ryža, grilovaná zelenina

200g/100g/100g

7

10,00 €
17,00 €

4,8,9

Hovädzia sviečková z našej farmy podávaná so zelenou fazuľkou a pohánkou
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24,00 €

VEGETARIÁNSKE A VEGÁNSKE JEDLÁ
200g

Údené tofu kocky,cestoviny s cuketou a mrkvou, rukolove pesto 1,3,8

200g

Treska, cestoviny s cuketou a mrkvou, rukolove pesto

150g/150g
300g

5,50 €
5,50 €

1,3,4,8

Tmavá šošovica s koreňovou zeleninou, polentové kocky s bylinkami

7,9

Listový šalát so syrom, vajíčko, paradajka, quinou, jogurtový dressing 7

4,50 €
9,80 €

PRÍLOHY
200g Zapekané zemiaky
200g Opekané zemiaky s rascou a praženou cibuľkou
160g Dusená ryža
160g Dusená ryža s hráškom
160g Maslové halušky 1,3,7
150g Varené zemiaky (Parizienky) 1,3,7
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IV.
BALÍČKY

SVADOBNÝ BUFET
20,00 €

I. BUFET
Košíčky z cesta (tartaletky)plnené syrovou a mäsovou penou

1,3,7

Hydinová paštéta z pečienok s kúskami mandlí, brusnice, pečivo 1,3,7,8
Výber trhaných listový šalátov, paradajka, paprika, uhorka
Jogurtový dressing 7
olivový olej
aceto balsamico
Mrkvový šalát s ananásom
Bravčová panenská na zelenom korení , fazuľové struky, pečená cibuľa 7
Kuracie vykostené stehno v paprikovej marináde
Rizoto s lesnými hubami 7
Zapekané zemiaky 7
Dusená ryža s hráškom

22,00 €

II. BUFET
Capresse - Paradajka prekladaná mozzarellou s mix listovým šalátom 7
Husacia paštéta, malý šalátik, chips z lokše, pečivo 1,3,7
Uhorkový šalát s prosciutto a cottage syrom, sezam 7,11
Cestovinový šalát so zeleninou a bylinkami 1,3,7
Jogurtový dressing 7
Plnená bravčová panenská s klobásovým mäsom a kapiou

Kuracie stehná marinované v BBQ marináde, glazurovaná mrkva so sezamom 7
Strapačky so slaninou 1,3,7
Opekané zemiaky s rascou a praženou cibuľkou
Dusená ryža

24,00 €

III. BUFET
Košíčky z cesta (tartaletky) plnené syrovou a mäsovou penou

1,3,7

Paštéta z diviny balená v slaninke, paprikové pyré, pečivo 1,3,7
Výber trhaných listový šalátov, paradajka, paprika, uhorka
Jogurtový dressing 7
Cestovinový šalát so zeleninou a bylinkami 1,3,7
Fazuľkový šalát jemne pikantný s hovädzím mäsom, červená cibuľa,
šampiňóny
Marinovaný losos filety s citrónovým korením, kari omáčka 4,7
Kuracia roláda s hráškom a šafranom, brokolica
Jelení guláš
Maslové halušky 1,3,7
Varené zemiaky (Parizienky) 1,3,7
Ryža
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IV.
BALÍČKY

POLNOČNÝ BUFET
SVADOBNÝ BUFET (VEČER, POLNOC)

12,00 €

1.POLNOČNÝ BUFET
Domáca kapustnica s klobásou a hubami, pečivo 1,3,7
Krkovička sous-vide na rozmaríne , paprikové tlačené zemiaky 7
Bryndzové pirohy s opečenou cibuľkou a slaninkou, kyslá smotana 1,3,7
Syrová misa 5 druhov syra 7,8

15,00 €

2. POLNOČNÝ BUFET
Fazuľová polievka s údeným mäsom, pečivo 1,3,7
Chrumkavá pečená porketa , kyslé uhorky, baranie rohy,
feferony, chlieb 9 kg 1,3,7,12
Zemiakové placky, kyslá kapusta 3,7,12
Syrová misa 5 druhov syra 7,8
Ovocná misa (filetované)

17,00 €

3. POLNOČNÝ BUFET
Gulášová polievka, pečivo

1,3,7

Marinovaný losos s parenou zeleninou 4,9
Kuracie mini rezne 1,3,7
Mix listových šalátov s panenským olivovým olejom
Ovocná misa (filetované)
POLNOČNÝ BUFET výber polievok na zámenu
Domáca kapustnica s klobásou a hubami, pečivo 1,3,7,12
Fazuľová polievka s údeným mäsom, pečivo 1,3,7
Gulášová polievka, pečivo 1,3,7
Cesnačka s krutonom, strúhaný syr 1,3,7
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IV.
MENU PODĽA VÝBERU

POLNOČNÝ
BUFET

POLNOČNÝ BUFET výber polievok

Domáca kapustnica s klobásou a hubami, pečivo 1,3,7,12
Fazuľová polievka s údeným mäsom, pečivo 1,3,7
Gulášová polievka, pečivo 1,3,7
Cesnačka s krutonom, strúhaný syr 1,3,7
POLNOČNÝ BUFET výber hlavných jedál

Krkovička sous-vide na rozmaríne, paprikové tlačené zemiaky 7
Chrumkavá pečená porketa , kyslé uhorky, baranie rohy, feferony, chlieb 9 kg 1,3,7,12
Bryndzové pirohy s opečenou cibuľkou a slaninkou, kyslá smotana 1,3,7
Marinovaný losos s parenou zeleninou 4,9
Hovädzí guláš, karlovarská knedľa 1,3,7
Zemiakové placky, kyslá kapusta 3,7,12
Kuracie mini rezne 1,3,7
Mix listových šalátov s panenským olivovým olejom

Syrová misa 5 druhov syra 7,8
Ovocná misa (filetované)
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SVADOBNÁ PONUKA

CENNÍK

CENNÍK PRENÁJMU PRIESTOROV
Prenájom kongresovej sály AquaCity Poprad

200,00 €

Prenájom kongresovej sály Horizont Resort

200,00 €

Prenájom meeting room AquaCity Poprad

100,00 €

Prenájom meeting room Horizont Resort

100,00 €

Prenájom Vip salónik v Horizont Resort

100,00 €

Interiér, exteriér hotela a Vip Sky Lounge pre potreby fotenia

zdarma

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Dekoratívny záves na stenu 1 strana

100,00 €

Dekoratívne osvetlenie

zdarma

Základné prestieranie na stoly / biely obrus

zdarma

Obrúsky z netkanej textílie

zdarma

Dekoračné návleky na stoličky

zdarma
CATERING

Svadobné menu v cene od

40,00 €

Korkovné destiláty / fľaša

7,00 €

Korkovné víno / fľaša

5,00 €

Korkovné nealko / fľaša

1,00 €
DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Menovky hostí - návrh grafiky a tlač / ks

0,30 €

Menu na stoly - návrh grafiky a tlač / ks

1,00 €

Zasadací poriadok - návrh grafiky a tlač

50,00 €

Slavobrána

100,00 €

Fotobúdka - neobmedzená tlač fotiek / 3 hodiny

400,00 €

Červený koberec

30,00 €

Pódium 1x2m (v ponuke pódium na maximálny rozmer 6x4m)

20,00 €

Detský kútik + animačný program

120,00 €

SVADOBNÝ PROGRAM
Živá hudba

400,00 €

DJ

400,00 €

Čepčenie

200,00 €

Barmanská show

300,00 €

Služby fotografa

600,00 €

Služby kameramana

700,00 €
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V.
UBYTOVANIE
• Pri organizácii svadby v našich hoteloch Vám ponúkame
zvýhodnené ceny ubytovania so zľavou 20%
• Ubytovanie v AquaCity Poprad - hotel Mountain View
• Ubytovanie v AquaCity Poprad - hotel Seasons
• Ubytovanie hotel Horizont Resort
V cene ubytovania
• raňajky vo forme bufetových stolov
• neobmedzený vstup do Wellness centra
• parkovanie zdarma
• wifi pripojenie
DARČEK PRE NOVOMANŽELOV
• Svadobná izba počas svadobného dňa a svadobnej noci
• Raňajky do izby a sekt na izbe
• Neobmedzený vstup do Wellness Centra
• Fotenie v exteriéri a interiéri hotela
• Late check out do 12:00 hod.
• Darčekový poukaz VIP SKY LOUNGE
vstup do privátnej zóny v hoteli Horizont Resort
(platnosť 1 rok) alebo romantická večera vo Vyhliadkovej
veži AquaCity Poprad pri príležitosti 1. výročia svadby

AquaCity Poprad

Horizont Resort
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VI.
DOPLNKOVÉ SLUŽBY
FOTOKÚTIK

Zábava, rekvizity, tlač fotiek ale aj okamžité odosielanie
fotiek na email. Neobyčajný zážitok na vašu svadbu.
Zachyťte svoj svadobný deň kreatívnym spôsobom
a zabávajte Vašich svadobných hostí.
Svadobný balík – / 3 hodiny
•
Neobmedzené fotenie, neobmedzená tlač fotiek
•
Odosielanie fotiek na E-mail
•
Grafika prispôsobená klientovi
•
Zábavné rekvizity
•
Machová stena - fotopozadie
•
USB kľúč so všetkými fotkami

SVADOBNÝ PROGRAM
•
•
•
•
•
•

Živá hudba od 400 EUR
DJ od 400 EUR
Čepčenie od 200 EUR
Barmanská show - od 300 EUR
Služby fotografa od 600 EUR
Služby kameramana od 700 EUR

Na požiadanie Vám vieme zabezpečiť svadobný
ohňostroj, ochutnávku vín, koňakov alebo cigár.

EXTRA SLUŽBY
•
•
•
•

•
•

Čokoládová fontána
Červený koberec, pódium
Výroba a tlač menoviek, menu lístka a zasadacieho
poriadku
Zabezpečenie
• svadobný obrad
• autobusová doprava
• dekoratívne osvetlenie a dekoračné závesy
Detský kútik s animačným programom
Kompletná výzdoby sály a kvetinová výzdoba
v spolupráci so svadobnou agentúrou
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VII.

AquaCity Poprad
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VII.

AquaCity Poprad
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VIII.

Horizont Resort
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VIII.

Horizont Resort
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AQUACITY POPRAD
Aquapark Poprad s.r.o.
Športová 1397/1,
058 01 Poprad
IČO: 36482609
IČ DPH: SK2020020486
DIČ:2020020486
Bankové spojenie: SK 4709000000000492056683
Firma zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.:13805/P

KONGRESOVÉ ODDELENIE
kongres@aquacity.sk
+421 910 802 323
+421 907 833 146
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