
Svadba
C E N N Í K



Presne taká, o akej ste vždy snívali.
Vaša svadba v Château Rúbaň.

V živote je len zopár dní, ktoré človeku naozaj zmenia život. Svadba je jedným z nich a my 
veríme, že na jej dobrom plánovaní záleží. Trápenie s prípravami však nechajte na nás: 
postaráme sa o všetko, čo potrebujete, aby ste si svoj veľký deň mohli užiť naozaj naplno.

MIESTO PRE OBRAD

Svadobný obrad vám radi pripravíme v nádhernom prostredí tristoročného lesoparku v areáli vinárstva, 
alebo v historickej atmosfére v kaštieli z 18. storočia. Vaša svadba bude mať skutočne čarovnú, sviatočnú 
atmosféru. 

MIESTO KONANIA HOSTINY

Stan pre svadobčanov a vkusne zariadená reštaurácia sú základom každej svadby na úrovni.  
Do nášho stanu sa zmestí 120 ľudí a reštaurácia pohodlne usadí až 45 hostí.

Prenájom stanu - 2 500 €
Prenájom reštaurácie - 700 €

V cene prenájmu je zahrnuté:

- uzatvorenie areálu exkluzívne pre Vás

- obradné miesto

- stolík, sedenie a sudy pri obradnom mieste

- stan s podlahou

- osvetlenie stanu, bistro svetlá

- lampáše pred vstupom do stanu

- stoly, stoličky, stand by stoly, sudy, buffetové stoly



- 2x lounge zóna pred stanom

- kompletné nastieranie v bielej alebo bielo-šedej kombinácii

- pult pre Dj-a

- sladké stoly

- prinesenie torty a jej servírovanie

- miestnosť pre kapelu

- elektrická prípojka pre ozvučenie a osvetlenie

- kompletný personál a management

- skladovacie priestory pre vlastné produkty

- parkovanie

- wifi v stane

- premietačka a premietacie plátno

- priestory pre fotenie v rámci celého areálu

- koordinácia svadby

BONUS: izba pre mladomanželov (bezplatné ubytovanie pre 2 osoby od piatku do nedele)

Zapožičanie automobilu Praga na fotenie 
50,00 €

Zapožičanie automobilu Praga na fotenie so šoférom v areáli
100,00 €

Zapožičanie automobilu Praga na fotenie so šoférom mimo areálu
50 €/ hod.



MENU

• Vítanie hostí

 Nápoje

- sekt a vína Château Rúbaň pálenka
- domáce limonády
- stolová voda 

 Kanapky 6 €/os. (v cene 3 druhy na výber)

- nátierka z húb a tvarohu, kôpor
- bryndzová pena, nakladané huby
- bravčový rillet, nakladaná zelenina
- kačacia paštéta, cibuľový džem
- tataráčik z marinovaného pstruha, kôpor

•  SVADOBNÉ menu

Ponuka č. 1
30,00 €/os.
prvý chod
kačacia paštéta, džem z červenej kapusty, opečený chlieb
alebo
divinový rillet, džem zo sušených brusníc, chlieb
druhý chod
vývar z hovädziny, mäso, koreňová zelenina, niťovky, vňať
alebo
slepačí vývar, mäso, zelenina, ňiťovky, vňať
tretí chod
teľacie líčka na smotane, žemľový knedlík, čučoriedky
alebo
pečené kuracie prsia s kožou, omáčka z bieleho vína, cibuľové zemiaky

Ponuka č. 2
35,00 €/os.
prvý chod
krém z ovčieho syra, nakladané huby a cibuľa, prach a olej z kôpru
alebo
marinovaný pstruh lososový, nakladaný kaleráb, uhorka, kôpor
druhý chod
consommé z kohúta, mäsová raviola, koreňová zelenina, vňať
alebo
vývar z hovädzieho rebra, mäsová terinka, krupicové knedlíčky, koreňová zelenina, ligurček
tretí chod
bravčový krk z mangalice, pretláčané zemiaky, omáčka z jabĺk a bieleho vína, pečený pór
alebo
dusené jahňacie lýtko, krémová biela fazuľa, slaninové zemiaky, redukcia z tymiánu



Ponuka č. 3 
40,00 €/os.
prvý chod
marinovaný sivoň, krém z kyslej smotany, jablkové pyré, kôpor
alebo
Foie Gras terinka, jablkový kompót, cibuľa, chlieb
druhý chod
vývar z hovädzieho rebra, mäsová terinka, krupicové knedličky, koreňová zelenina, ligurček
alebo
consommé z kohúta, mäsová raviola, koreňová zelenina, vňať
tretí chod
plece z jeleňa na červenom víne, gratinovaný zeler, ragú z cibuľky a slaniny
alebo
stehno zo srnca, pečený zeler, ragú z hríbov a cibuľky, omáčka z červeného vína

Vegetariánske menu
28,00 €/os.
prvý chod
krém z ovčieho syra, nakladané huby a cibuľa, prach a olej z kôpru
druhý chod
vývar zo sezónnej zeleniny, koreňová zelenina, niťovky (aj bezlepkové), vňať
tretí chod
ragú z kalerábu a cibuľky, mladé zemiaky, pečený šalát

Vegánske menu
28,00 €/os.
prvý chod
šalátik z čerstvej zeleniny, marinovaná uhorka, píniové oriešky, kôpor
druhý chod
zeleninový vývar, koreňová zelenina, bezvaječné cestoviny, vňať
tretí chod
pečené mladé zemiaky, sezónna zelenina, tofu, olej z čerstvých bylín

Detské menu 
15,00 €/os.
prvý chod
podľa aktuálnej ponuky, alebo individiuálne
druhý chod
podľa aktuálnej ponuky
tretí chod
vyprážané/grilované kuracie nugetky, hranolky, kečup



• Švédske stoly
Ak chcete dať vašim hosťom naozaj na výber, raut v podobe švédskych 
stolov je ideálnou cestou. Vybrať si môžete z troch možností a skombinovať 
ich v ľubovoľnom množstve.

Výber rezňov, kuracie prsia a kačica
28,00 €/os.
výber kuracích a bravčových rezňov
pečené kuracie prsia, krémové huby
konfitované kačacie stehno, červená kapusta na víne, zemiakový knedlík

mladé zemiaky s maslom a vňaťou
ryža s čerstvými bylinkami
grilovaná sezónna zelenia

mix šalátových listov a zeleniny
výber nakladanej a kvasenej zeleniny
studené omáčky (kečup, horčica, chren, olivový olej)
chlieb

Vyprážané rezne, kačica a bravčové rebrá
33,00 €/os.
vyprážané kuracie a bravčové rezne
grilovaná sezónna zelenina
kačacie stehná, kapusta a knedlík
bravčové rebrá na našom víne

mladé zemiaky s maslom a vňaťkou
ryža
mix šalátových listov a zeleniny
výber nakladanej zeleniny

Marinované hovädzie, rebrá a klobásky z grilu
35,00 €/os.
výber kuracích a bravčových rezňov
hovädzia hruď marinovaná vo víne
bravčové rebrá z boku, bbq omáčka
domáce klobásky

grilovaná sezónna zelenina
mladé zemiaky, pečená cibuľa a slanina 
ryža s čerstvými bylinkami

mix šalátových listov a zeleniny, kravský syr
výber nakladanej a kvasenej zeleniny
studené omáčky (kečup, horčica, chren, olivový olej)
chlieb



• Polnočné občerstvenie
Hlad si nevyberá. Nechajte hostí načerpať energiu do zábavy a vyberte si 
z dvoch možností polnočného občerstvenia.

Kapustnica
6,00 €/os.
tradičná kapustnica s údeným mäsom, klobáskou, hubami a kyslou smotanou, domáci chlieb 

Teľacie líčka
8,00 €/os.
ragú z teľacích líčok, koreňová zelenina, domáci chlieb  

• Nápoje
Káva:  1,50 €/ks
Pivo:   2,00 €/ks
Nealko:   2,00 €/ks
Minerálka:  3,00 €/l

• Ostatné 
- korkovné za vlastné alko, víno- 3,00€ za každú načatú fľašu
- vlastné slané, sladké výrobky sú bezplatné
- nápoje budú účtované podľa reálnej spotreby

• Možnosť prenájmu čokoládovej fontány  - 100€
- 1 kg Belgickej  čokolády  /na výber - mliečna, horká, biela/
- napichovadlá, servítky

Ušetrite si námahu a nechajte organizáciu svadby na nás. Radi vás odbremeníme a dohliadneme na 
hladkú prípravu aj priebeh svadby. Súčasťou ponuky doplnkových služieb sú napríklad:

• dekoratér a dekorácie
• program
• osvetlenie a ozvučenie programu
• spustenie podlahového kúrenia 
• fotograf a video produkcia
• vizáž a styling nevesty a ženícha
• svadobná torta

Napíšte nám a my vám radi pripravíme ponuku na mieru.



PRENOCUJTE U NÁS

Doprajte vašim hosťom pohodlie a nechajte ich prespať v našom modernom 
guesthouse s kapacitou 54 osôb a 6 prístelok.

- ubytovanie s raňajkami double room: 86 € / noc
- ubytovanie s raňajkami single room: 74 € / noc
- prístelka s raňajkami: 33 € / noc

20 % zľava pri prenájme celého guesthouse

- ubytovanie pre dieťa do 2 rokov je bezplatne
- ubytovanie pre dieťa  od 3 do 12 rokov na prístelke s raňajkami 25 € / noc 
- poplatok za psa 33 € / noc
- miestny poplatok 1 € / os. / noc

V cene ubytovania je zahrnuté:

- klimatizovaná izba s výhľadom na lesopark
- LCD televízor
- WIFI
- wellness (fínska sauna, relaxačná miestnosť)
- spoločenská miestnosť
- parkovanie




