Svatební průvodce 2021

Zámecká restaurace Štáblovice

Vážení snoubenci,
velice nás těší Vašeho rozhodnutí uspořádat Váš velký den u nás ve Štáblovicích.

Zámecký resort Štáblovice je ideálním místem pro Vaši svatbu. Prostory pro obřad a svatební hostinu jsou Vám k dispozici na jednom
místě pouhých 7 km od Opavy. Zámecká restaurace Štáblovice byla čtyři roky po sobě vyhlášena absolutní jedničkou ve veřejném
hlasovaní jako svatební místo roku, naposledy v loňském roce 2020. Váš svatební obřad může probíhat v zahradě restaurace nebo
v zámeckém parku, či na jiném místě zámeckého resortu. Za nepříznivého počasí může být obřad přesunut do noblesního erbovního sálu v
přízemí zámku. Svatební hostina i zábava pak později probíhá ve stylové restauraci a zahradě, která je pro svatební hosty uzavřena a vše se
odehrává v naprostém soukromí.

Každým rokem pro Vás tradičně připravujeme přehledného svatebního průvodce, který Vám pomůže s
přípravou Vašeho svatebního dne v naší Zámecké restauraci ve Štáblovicích. Nyní přicházíme s nabídkou
SVATEBNÍHO PRŮVODCE PRO ROK 2021, který obsahuje veškeré základní informace a podmínky k
uspořádání svatebního obřadu a svatební hostiny. Rovněž jsme pro Vás připravili KATALOG ARANŽMÁ.

Svatba je jednou z nejkrásnějších slavnostních událostí, na kterou budete vzpomínat celý život. Aby Váš
svatební den byl dokonalý a svatební hosté na něj ještě dlouho vzpomínali, je třeba vše pečlivě naplánovat a
zorganizovat a my Vám s tím rádi pomůžeme. Veškeré náležitosti s Vámi rádi probereme osobně. Jsme schopni
Vám na základně našich možností vytvořit a zařídit vše podle Vašich představ a přání. Ke každému zákazníkovi
přistupujeme individuálně.
Naše Zámecká restaurace byla nominována prestižním svatebním magazínem Marriage Guide ve spolupráci s
největším svatebním veletrhem Svatební Expo na svatební místo roku 2017, 2018, 2019 a 2020. V této anketě
jsme se umístili, díky hlasům našich příznivců, na krásném 1. místě v rámci celé České republiky. Věříme, že si
vyberete náš resort ke strávení svého svatebního dne a že Váš svatební den bude pro Vás nezapomenutelným a
krásným zážitkem až do konce života.

Svatba ve Štáblovicích
garance jediné svatby v daný den v areálu restaurace
možnost obřadu v zahradě restaurace, v zámeckém parku, či erbovním
sále zámku
výzdoba obřadního místa
organizace svatebního obřadu
hudba k obřadu dle Vašeho výběru (Flash disk)
obřadní stolek s bílým ubrusem
zapůjčení a nazdobení lavic k obřadu
zapůjčení polštářku na snubní prstýnky
exklusivní využití prostoru pro fotografování v zámeckém parku
široký výběr ze svatebního menu a večerního rautu
aranžmá svatební tabule a prostorů restaurace
možnost donášky vlastního cukroví, dortů, alkoholu, ovoce a slaných
doplňků s možností uskladnění den předem
a jiné...




























Snídaňové menu

Občerstvení před obřadem

Rádi pro Vás připravíme svatební snídaňové menu.

V případě, že se Vaši hosté scházejí před
obřadem přímo v naší restauraci, jistě přijde
vhod občerstvení.



Svatební snídaně - 150 Kč/osoba



Občerstvení před obřadem – 120 Kč/osoba



- Párečky, obložené mísy, vajíčka, pomazánky
- Džbány s džusem a vodou
- Káva nebo čaj
- Pečivo

- Welcome drink (prosecco, Bohemia sekt)
- Džbány s vodou a džusem
- Obložená sýrová a salámová mísa
- Slané a ovocné kanapky

Obřad
Obřad pro Vás rádi připravíme v zahradě restaurace, v zámeckém parku, v erbovním sále
zámku či na jiném místě našeho areálu. Budoucí novomanželé si vždy zajišťují oddávajícího na
Magistrátu města Opavy, popřípadě jiného oddávajícího. V ceně obřadu není zahrnut poplatek
matriky.

Obřad v zahradě zámecké restaurace
Velice rádi pro Vás připravíme vše potřebné k uspořádání venkovního obřadu v prostorách zahrady restaurace.
Cena za pronájem zahrady k obřadu činí 6.000


Kč a zahrnuje tyto následující služby:

 Pronájem místa k obřadu  Zajištění personálu  Zapůjčení červeného koberce
Lavice s podsedáky pro svatební hosty zdobené mašlemi či květinami  Slavobrána s květinovou
výzdobou (možnost přizpůsobit barvu látky k celkové výzdobě)Stůl s bílým ubrusem či stůl zdobený
břečťanem Nazvučení obřadu  Ozvučení obřadu (flash disk s vlastní výběrem hudby)  Polštářek na
prstýnky 

Obřad v zámeckém parku
Rádi Vám splníme i netradiční přání, v případě zájmu o uspořádání obřadu v prostorách zámeckého parku.
Cena pronájmu zámeckého parku k uspořádání svatebního obřadu činí 8.000

Kč a zahrnuje tyto následující služby:

Pronájem místa k obřadu Zajištění personálu Úprava zahrady Lavice s podsedáky pro svatební hosty zdobené mašlemi
či květinami Můstky přes živý plot Svatební altánek s květinovou výzdobou Stůl s bílým ubrusem  Polštářek na
prstýnkyOzvučení obřadu 




Obřad v erbovním sále zámku
Protože víme, jak dokáže být počasí nevyzpytatelné, máme pro všechny budoucí novomanžele připravenou, v případě
nepříznivého počasí, rovnocennou alternativu v podobě obřadu v erbovním sále zámku.
Pokud toužíte uspořádat Váš obřad v erbovním sále, cena pronájmu k uspořádání svatebního obřadu zde činí 6.000
tyto následující služby:

Kč a zahrnuje

Pronájem místa k obřadu Zajištění personálu  Zapůjčení červeného koberceLavice pro svatební hosty zdobené mašlemi
či květinami Stůl s bílým ubrusem  Polštářek na prstýnky Reprodukovaná hudba k obřadu 

Přípitek u obřadu
Novomanželům doporučujeme slavnostní přípitek po svatebním slibu se svědky a oddávajícím. Přípitek si
můžete zvolit dle Vašeho výběru za jednotnou cenu 390 Kč pro 6 osob: - doporučujeme


Prosecco



Bohemia Demi-Sec/Brut



CinzanoBianco/Extra Dry



Martini Bianco/ Extra Dry



Slivovice Žufánek



Bohemia sekt nealkoholický









Svatební tradice a zvyky
Házení rýže - 250 Kč/10 kornoutů

Jeden ze svatebních zvyků, po té co si novomanželé řeknou své Ano a po gratulaci svatebčanů se při cestě
špalírem pohazuje rýže. Rýže by měla manželům zajistit plodný vztah se zdravými a spokojenými potomky. Rýže
také prý zaručí bohatství a zažene nouzi.
Okvětní lístky – mix sušených květolístků - 500 Kč/10 kornoutů

Dle tradice okvětní lístky symbolizují plodnost, házení okvětních lístků před nevěstu má přilákat bohyni
plodnosti.

MILÍ HOSTÉ, DOVOLTE NÁM VÁS INFORMOVAT, ŽE V CELÉM NAŠEM AREÁLU JSOU ZAKÁZÁNY JAKÉKOLI UMĚLÉ
KONFETY. TAKTÉŽ JSOU ZAKÁZÁNY LAMPIONY ŠTĚSTÍ.
Prosíme Vás, seznamte s těmito pravidly i Vaše hosty. V opačném případě budeme nuceni účtovat poplatek za úklid ve výši 2 000 Kč, který Vám bude
započítán ve finálním vyúčtování Vaší svatby.

Svatební tradice
Naše svatební koordinátorka vítá novomanžele a svatebčany s gratulací vždy před
vchodem do restaurace a s jednou ze dvou variant tradic:
VODA

versus VODKA

49 Kč

Před příchodem do restaurace Vám svatební koordinátorka nabídne dvě
skleničky. V jedné je voda a v druhé vodka. Kdo se napije ze skleničky
s alkoholem, bude dle tradice v manželství vládnout.
ROZBÍJENÍ

TALÍŘE

59 Kč

Společným zametáním střepů prokážou novomanželé vůli spolupracovat.
Když společně „vyzrají“ na střepy, zvládnou pak už všechno.

Svatební balíčky
Vážení snoubenci, připravili jsme pro Vás varianty balíčků

STŘÍBRNÝ

ZLATÝ

Stříbrný balíček
BALÍČEK ZAHRNUJE:






















Základní založení tabule (příbory, nealkoholické a přípitkové skleničky)
Džbány s vodou po dobu oběda
Svatební společný talíř a bryndák
Okrasné přípitkové sklenice pro novomanžele
Tříchodové obědové menu dle vlastního výběru
Večerní raut včetně pečiva a doplňků
Krájení a servis svatebního dortu
Servis po celou dobu akce
Závěrečný úklid restaurace
V případě obřadu u nás, sleva 10% na svatební noc v zámeckém apartmá Constance



Stříbrný balíček
PŘÍPITKY:


Prosecco 



Bohemia Demi-Sec



Cinzano Bianco



Martini Bianco



Bohemia sekt nealkoholický



Dětské šampaňské







PŘEDKRMY:
Šunková

rolka s křenovou pěnou, salát, pečivo

Parmská

šunka s cherry rajčaty, parmazánovými chipsy a
karukolovým salátem
Terinka

jemné domácí paštiky s jablky a vlašským ořechem

Caprese

erepestem

salát s marinovanou mozzarellou a bazalkovým

Stříbrný balíček
POLÉVKY:


 

Svatební hovězí/drůbeží vývar s játrovými knedlíčky, kořenovou zeleninou a domácími nudlemi
Bramborový krém s hříbky, majoránkou a tymiánem

HLAVNÍ CHODY:











Svíčková na smetaně s brusinkami, variace domácích knedlíků
Grilovaná vepřová panenka s pepřovou omáčkou a gratinovanými brambory 
Grilovaná vepřová panenka obalená ve slanině se švestkovou omáčkou a šťouchanými brambory
Váleček grilované panenky, roládka z krůtího prsa plněná sušenou švestkou s pomerančovým pepřem, koňakovou omáčkou a
šťouchané brambory


LEHČÍ POKRMY:



Kuřecí prsíčko plněné sušenými rajčaty s omáčkou z parmezánu a grilovaná zelenina


VEGETARIÁNSKÉ POKRMY:





Zeleninové placičky podávané na trsu zelených salátů s pečenými batáty, červenou řepou, karamelizovanou cibulkou a
bylinkovým dipem

Zlatý balíček
BALÍČEK ZAHRNUJE:





















Základní založení tabule (příbory, nealkoholické a přípitkové skleničky)
Džbány s vodou po dobu oběda
Džbány s džusem po dobu oběda
Svatební společný talíř a bryndák
Okrasné přípitkové sklenice pro novomanžele
Obědové menu a večerní raut
Krájení a servis svatebního dortu
Servis po celou dobu akce
Závěrečný úklid restaurace
V případě obřadu u nás, slevu 20% na ubytování v zámeckém apartmá Constance


Zlatý balíček
PŘEDKRMY:

PŘÍPITKY:






Prosecco









Bohemia Demi-Sec





Cinzano Bianco

 Roláda z uzeného pstruha, grilovaná cuketa


Plátky uzeného lososa s koprovou hořčicí a limetkou
 
 Roastbeef s koňakovým máslem, waldorf salát
 
Závin z červené řepy s kozím sýrem na trsu

Martini Bianco, Roso






Gin s tonicem a okurkou





Slivovice Žufánek



Bohemia sekt nealkoholický











Terinka jemné domácí paštiky s hruškovo-limetkovou
salsou






Tartar z avokáda s limetkovým chipsem

Dětské šampaňské

eeitrhaných salátů

Zlatý balíček
POLÉVKY:


Svatební hovězí/drůbeží vývar s játrovými knedlíčky, kořenovou zeleninou a domácími nudlemi



Mrkvovo batátový krém s pomerančem a koriandrem, zdobený zakysanou smetanou



Bramborový krém s hříbky, majoránkou a tymiánem



Tomátová polévka z domácích rajčat zdobená parmazánovými chipsy a bazalkovým pestem





VÝBĚR Z HLAVNÍCH CHODŮ:


Grilovaná vepřová panenka s pepřovou omáčkou a gratinovanými brambory/ Grilovaná vepřová panenka obalená ve slanině se
švestkovou omáčkou a šťouchanými brambory



Váleček grilované panenky, roládka z krůtího prsa plněná sušenou švestkou s pomerančovým pepřem a koňakovou omáčkou, šťouchané
brambory






Hovězí líčka na červeném víně s bramborovou kaší, bylinky



Konfitované vykoštěné kachní stehno, kombinace otického kysaného zelí a červené zelí s brusikami, durýnské knedlíky



Duet z kančího a srnčího hřbetu se šípkovou omáčkou, karlovarský knedlík







LEHČÍ POKRMY:




Krůtí prso na bylinkách, pyré z batátů, citronovo – zázvorová omáčka



Wellington z lososa se špenátem, šťavnatá grilovaná zelenina

Steak z lososa podávaný na krémovém houbovém rizotu a trsu trhaných salátů






VEGETARIÁNSKÉ POKRMY:
Zeleninové placičky podávané na trsu zelených salátů s pečenými batáty, červenou řepou, karamelizovanou cibulkou a
bylinkovým dipem

 Žampionový steak portobello, plněný řepným čatný s trsem zelených salátů a výhonky





*Ve Zlatém balíčku si můžete zvolit i jakoukoliv variantu předkrmu a hlavního chodu ze Stříbrného balíčku.




Večerní raut
Večerní raut si můžete sestavit dle vlastních chutí a požadavků, mile rádi Vám s výběrem poradíme a
doporučíme Vám to nejlepší z naší zámecké kuchyně.

STŘÍBRNÝ BALÍČEK: 8 položek


ZLATÝ BALÍČEK: 10 položek

Výběr ze studených variant - 3 položky



Výběr ze studených variant - 3 položky





Výběr z teplých variant - 2 položky




Přílohy a saláty - 3 položky

Výběr z teplých variant - 4 položky


Přílohy a saláty - 3 položky





Pečivo a doplňky





Pečivo a doplňky

VÝBĚR ZE STUDENÝCH VARIANT:


Výběr regionálních uzenin (klobásky, uzené, šunka)doporučujeme




VÝBĚR Z TEPLÝCH VARIANT:









Výběr regionálních sýrů



Variace domácích paštik 



Domácí sekaná pečeně



Variace Wellington (řepný, lososový, masový) –





pouze u Zlatého balíčku






Různé druhy mini chuťovek (pomazánkové
jednohubky, salámovo-sýrové kanapky, aj.)



Pečené kuřecí špalíčky v BBQ marinádě




Masová roláda (krůtí/vepřová) – doporučujeme

Kuřecí špízky marinované v zázvoru a chilli/vepřové
s klobáskou cibulí a špekem 







Pečená medová žebírka, vykoštěná pečená kolena na
divokém koření a černém pivě






Kuřecí, vepřové řízečky – doporučujeme





Mini hamburgery z hovězího vyzrálého masa/mini
hamburgery s kozím sýrem a červenou řepou
(vegetariánká verze) 
Vepřoví rarášci v bramborovém těstě – doporučujeme







Varianta zapečených žampionů plněných mletým
masem a čedarem/špenátem, smetanou a nivou
Pečený losos v papilotě na citrusech, bylinky

PŘÍLOHY, SALÁTY A JINÉ:



Zeleninová mísa z čerstvé zeleniny zakápnutá olivovým olejem
- Balkánksý sýr
- Olivy
- Dipy






Coleslaw salát

Caprese salát



Salát Caesar s kuřecím masem, chipsem slaniny a parmezánem



Kuskusový salát, sušená rajčata, olivy, petrželka



Salát z čočky s balkánským sýrem, řapíkatým celerem a červenou cibulí



Grilovaná zelenina s batáty a tymiánem



Šťouchané brambory



Pečené baby brambory










*Ke každé variantě rautového balíčku je vždy servírováno pečivo a doplňky (olivy, houby, okurky, atd.)

Speciality nad rámec rautu
Nad rámec Vámi zvoleného balíčku si můžete doobjednat z níže uvedených položek. Hostům jistě přijde k chuti
v pozdních večerních hodinách výborný gulášek nebo tatarský biftek s topinkou.
Korýtko
Noční


mini řízečků

gulášek s pečivem - doporučujeme

Zvěřinový

Tatarský
Tatarák


biftek z pravé hovězí svíčkové

ze pštrosa - doporučujeme

Krevetový
Uzená

gulášek s pečivem

špíz – minimální odběr 5 porcí

kýta pečená v krbu (hořčice, křen, kyselé okurky, pečivo)

*cena dle skutečné hmotnosti

650 Kč/kg
139 Kč/porce
169 Kč/porce
189 Kč/porce
220 Kč/porce
139 Kč/porce
450 Kč/kg

Venkovní grilování
Nad rámec Vámi zvoleného balíčku si můžete doobjednat z níže uvedených položek:
Grilovaný

steak z kuřecího masa
Grilovaný steak z vepřové krkovice
Grilovaný steak z pravé hovězí svíčkové
Grilované kachní prso na bylinkách
Grilovaný masový špíz
Grilovaný zeleninový špíz s tofu
Grilovaná domácí klobása
Grilovaný mini hamburger
Grilovaný kukuřičný klas
Grilovaná zelenina
Grilovaný hermelín

99 Kč/ks
89 Kč/ks
299 Kč/200g
169 Kč/ks
119 Kč/ks
109 Kč/ks
79 Kč/ks
99 Kč/ks
60 Kč/ks
49 Kč/porce
99 Kč/ks

K venkovnímu grilování Vám jistě přijdou vhod různé druhy omáček, které Vám připravíme. Ke každému pokrmu
servírujeme pečivo.

Vážení snoubenci,
Prosíme o výběr jednotného menu pro celou společnost. Respektujeme zdravotní diety či vegetariánskou a veganskou stravu, žádáme však, abyste
nás o těchto požadavcích informovali s předstihem.
Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že veškeré jídlo
(mimo

zákusků,

cukroví,

ovoce)

jakož

i

nealkoholické nápoje, pivo a přípitek jsou dodávány
výhradně naší restaurací.

Jídelní balíčky

Stříbrný

Zlatý

1 000 Kč/os.

1 200 Kč/os.

600 Kč/os.

750 Kč/os.

700 Kč/os.

850 Kč/os.

Dětské porce celodenní

700 Kč/os.

840 Kč/os.

Dětské porce obědové

420 Kč/os.

520 Kč/os.

Dětské porce odpolední

490 Kč/os.

590 Kč/os.

Celodenní hosté
Obědoví hosté
Odpolední hosté

Dítka

*Dítka do 12 let 70 % z ceny.

Svatební obřad s přípitkem a rautem...
Vážení snoubenci, jestliže plánujete odpolední svatbu pouze s večerním rautem, rádi Vám vyhovíme. Svatební den pro takto
uspořádané svatby začíná přípitkem a poté probíhá krájení dortu. Naše svatební koordinátorka se Vám bude snažit dle
Vašich požadavků co nejlépe poradit s výběrem a množstvím rautu. I pro takto uspořádaný den jsme pro Vás připravili
odpolední balíček. Tento balíček zahrnuje přípitek a večerní raut dle Vámi zvoleného výběru.

STŘÍBRNÝ
750 Kč
525 Kč

Dospělá osoba
Dítě 6 -12 let
BALÍČEK stříbrný
Studená

- celkem 8 položek

varianta - 3 položky
Teplá varianta
- 2 položky
Přílohy a saláty
- 3 položky

ZLATÝ
900 Kč
630 Kč

BALÍČEK zlatý

- celkem 10 položek

Studená

- 3 položky
- 4 položky
- 3 položky

varianta
Teplá varianta
Přílohy a saláty
Pečivo a doplňky

Doplňující informace
Počet osob je nutno upřesnit nejpozději 7 dní před Vaším svatebním dnem. Jelikož jsou všechny suroviny nakoupené a připravené přímo na
míru Vašemu výběru jídla, tak během Vašeho svatebního dne nedoděláváme jídlo nad rámec Vaší objednávky v případě, že by některá z
položek došla. Balíčky jsou počítány na každou osobu, dle nahlášeného počtu hostů. Děkujeme za pochopení.

Nápoje
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Po celou dobu akce bude k dispozici lednice, ve které bude umístěn veškerý sortiment nealkoholických nápojů, který naše restaurace
nabízí. Lednice se používá samoobslužným systémem, avšak si můžete veškeré nealkoholické nápoje objednávat u obsluhy. Nealkoholické nápoje jsou účtovány dle skutečné spotřeby a aktuálního ceníku. Na Vaše přání doplníme nápojovou nabídku o džbány s vodou s
mátou a citrónem, džbány s džusem a domácí limonádu. Naše restaurace nepovoluje vlastní donášku nealkoholických nápojů!
PIVO

Na vyžádání u obsluhy Vám nabídneme dle nápojového lístku varianty piva, jestliže si z nabídky nevyberete, tak pro Vás rádi
objednáme Vámi zvolenou značku piva.
TEPLÉ NÁPOJE

U obsluhy si můžete objednat kávu a čaj. I tento sortiment je účtován dle skutečné spotřeby a aktuálního ceníku.

Doplňující informace
Naše Zámecká restaurace povoluje donášku vlastního alkoholu, za níže zmíněných podmínek.
VÍNO A SEKTY

Máme pro Vás připravený široký sortiment vín z vinařství Habřina. Cena za láhev je 159 Kč. V případě donášky vlastních vín si
účtujeme korkovné 50 Kč za dospělou osobu.
TVRDÝ ALKOHOL

Naše restaurace povoluje donášku vlastního tvrdého alkoholu, ovšem za servis naší obsluhy, přípravu a umytí sklenic a další
náklady s tímto spojené si účtujeme tzv. špuntované ve výši 50 Kč za dospělou osobu.

PŘÍPRAVA VÁMI PŘINESENÉHO SORTIMENTU 20 Kč/osoba:







Příprava a servis sladkého baru Vámi donesenými zákusky a dezerty



Příprava a roznos Vámi přinesených koláčů a cukroví



Nakrájení a příprava Vámi přineseného ovoce



Příprava Vámi přinesených slaných doplňků

Základní založení tabule
Vážení snoubenci, rádi Vám připravíme, dle Vašeho vkusu a barvy, do které budete chtít svatbu sladit základní přípravu svatební tabule:

1.





NAZDOBENÍ SVATEBNÍ TABULE - 20 Kč/osoba
Základní příprava stolů včetně servisu
Ubrousky poskládané do Vámi zvoleného tvaru. Ubrousky jsou složené vždy z dvou ubrousků Vámi zvolené barvy. 
Rozložení vlastních jmenovek dle zasedacího pořádku
Zapůjčení bílých podsedáků na židle


2.






3.






- 40 Kč/osoba
Zapůjčení a prostření bílých svatebních ubrusů, popřípadě čisté dřevěné stoly se středovým pásem
Středový pás, dle výběru barvy, látky a vzorů
Ubrousky poskládané do Vámi zvoleného tvaru. Ubrousky jsou složené vždy z dvou ubrousků Vámi zvolené barvy. 
Rozložení vlastních jmenovek, dle zasedacího pořádku
Zapůjčení bílých podsedáků na židle
NAZDOBENÍ SVATEBNÍ TABULE

- 55 Kč/osoba - doporučujeme
Kompletní příprava svatební tabule a prostor Vámi donesenými doplňky – zde se nemusíte o nic starat, vše připravíme za Vás
Umístění Vámi dovezených květin a dekorací, které Vám rádi připravíme dle Vašich požadavků na dané místo
Příprava vlastního fotokoutku, dětského koutku, relaxační zóny, atd. – z Vašich donesených rekvizit
Zavěšení Vámi dodaných fotografií
Zavěšení Vámi dodaných balónků aj.
NAZDOBENÍ CELKOVÉHO PROSTORU RESTAURACE VČETNĚ TABULE

Po domluvě se svatební koordinátorkou si lze bezplatně prostor nazdobit samostatně. V katalogu aranžmá naleznete veškerou nabídku dekorací.

Doplňkové služby
PRONÁJEM ČOKOFONTÁNY

Cena pronájmu čokofontány činí 500 Kč. S čokofontánou je nutno objednat také příslušenství v podobě mléčné nebo hořké čokolády,
napichovátek, ovocných špízů, ovocného salátu či marshmallow (cena dle skutečnosti). Minimální množství čokolády je 2 kg.
1kg čokolády s přídavkem máslových vloček je za cenu 450 Kč.
VÝZDOBA SWEET BARU

Aby Vaše zákusky, sladké dezerty a cukrovinky vypadaly naprosto dokonale, tak pro Vás zajistíme výzdobu Sweet baru dle Vašich
požadavků. Máme různé druhy světýlek, podstavců, srdíček a doplňků. Cena výzdoby činí 300 Kč.
COCTKAIL BAR S MÍCHANÝMI NÁPOJI:

Příprava a provoz cocktail baru s obsluhou 2h – 500 Kč
V horkém letním období Vás jistě potěší naše nabídka míchaných nápojů. Můžeme pro Vás připravit MOJITO, CUBA LIBRE, PIŇA
COLADU, SEX ON THE BEACH, HUGA, APEROL SPRITZ, popřípadě jiný nápoj dle Vašeho požadavku. Cena nápoje je 89 Kč/kus.
(V ceně jsou zahrnuty ozdoby drinků, brčka, ovoce a led).
*Prosíme o výběr tří druhů cocktailů, 2 h – doporučený provoz cocktail baru, každá další započatá hodina 250 Kč

Doplňkové služby a zábava
TEPLOMETY

V chladných večerech Vám jistě přijdou vhod TEPLOMETY, které Vám rádi poskytneme.
Cena zapůjčení teplometu činí 1.000 Kč/kus.
V ceně je započítán pronájem, plynová bomba a manipulace s teplometem.
OHŇOSTROJ

V našem areálu povolujeme odpalování vlastního ohňostroje. Za znečištění prostoru, které vzniklo v důsledku odpalování
ohňostroje, si účtujeme poplatek ve výši 1 000 Kč.
RELAX ZÓNA

Rádi vám připravíme relaxační zónu, která zahrnuje zapůjčení koberce, dek, polštářů, nazdobení prostoru světýlkami, označení
relax zóny tabulí a jiné. Cena přípravy relax zóny činí 550 Kč.
FOTOKOUTEK – doporučujeme

Fotokoutek nesmí chybět na žádné svatbě. Aby se Vaši hosté na svatbě skvěle bavili, je třeba pro ně připravit parádní zábavu.
Příprava fotokoutku včetně rekvizit, klobouků, obrazů, světýlka aj. činí 600 Kč
DĚTSKÝ KOUTEK

Pro Vaše nejmenší připravíme ZDARMA dětský koutek plný omalovánek, pastelek, hraček a ostatní zábavy. Při příznivém počasí
Vaše dítka jistě ocení venkovní hřiště v zahradě restaurace.

STROM ŽIVOTA

Památka, která Vám připomene ten krásný den, kdy se z nevěsty a ženicha stal jeden člověk – tedy jeden pevný kmen s velkou rodinou a
svatebčany, kteří se stanou lístečky svatebního stromu.
 Svatební strom ručně malovaný na malířském plátně – 600 Kč
(V ceně jsou zahrnuté vlhčené ubrousky, barvy na otisky prstů, fix a označení zábavy v rámečku)
PÁNSKÝ KOUTEK

Pánové jistě uvítají svůj soukromý koutek s dobrou lahví a doutníkem. Cena pánského koutku činí 600 Kč
Cena zahrnuje přípravu včetně označení pánského koutku, stůl, křesla, popelníky, skleniček a panáky.
K Pánskému koutku se Vám jistě bude hodit:


Doutník 150 Kč/ks, Limetky 15 Kč/ks,Malířský stojan s tabulí či rámem 150 Kč (Na tabuli je možno napsat nabídku alkoholu nebo pouze označení
pánského koutku), Ice kýbl 30 Kč/nádoba, Nealkoholické nápoje - cena dle nápojového lístku.



PRSKAVKY

Jakmile se setmí, tak Vám vykouzlí romantickou atmosféru společné zapálení prskavek.
Cena prskavky 15 Kč.

VZKAZY V LAHVI

Krásnou vzpomínkou pro novomanžele jsou vzkazy v láhvi. Nechejte si svatebčany napsat do láhví vzkazy, které si po pár letech společně
přečtete. Každá láhev má své označení 1. rok výročí, 5. rok výročí a 10. let výročí. V tomto pořadí si novomanželé láhve otvírají při
příležitosti výročí a přečtou si vzkaz, který jim v jejich svatební den hosté zanechali.


Vzkazy v láhvi 500 Kč

(Cena zahrnuje 3x láhev, popis láhve, papír na vzkazy, fix, rámeček s popisem zábavy a lepítka na papír)

Focení v zámecké zahradě
Pro všechny novomanželé a jejich nejbližší rodinu, kteří u nás mají obřad či hostinu, je focení s vlastním fotografem
v zámeckém parku ZDARMA.

Focení v zámku
Focení v přízemí zámku je zpoplatněno částkou 1 500 Kč.

*Focení v zámku si dovolujeme časově přizpůsobit vytíženosti provozu zámku.

Hudba a projekce
Rádi u nás přivítáme Vašeho DJ či hudební kapelu. K dispozici máme notebook a projektor s promítáním na plátno. Můžete si tedy donést
vlastní hudbu na USB flash disku nebo pustit svatebním hostům prezentaci či video. Projekce a hudbu na Vašem USB disku pouštíme pouze
přes naše zařízení. Prosíme, abyste hudbu doručili svatební koordinátorce nejpozději den před svatebním dnem.

Pokoj pro nevěsty
Vážené nevěsty, připravili jsme pro Vás pokoj v prvním patře restaurace, ve kterém se budete cítit přímo královsky. Pokoj
můžete využít k přípravám nebo k odpočinku.

Ubytování na zámku
Pro následující sezónu jsme si pro Vás připravili překvapení v podobě ubytování na zámku. Naši novomanželé mají možnost
strávit nezapomenutelnou noc přímo v plně vybaveném zámeckém apartmá. Apartmá je k dispozici od 14:00 hodin do 10:00
hodin druhého dne. Late check out je možný za příplatek 500 Kč/hodina a to jen v případě, že není další den apartmán
využit dalšími snoubenci.
ZÁMECKÝ APARTMÁ CONSTANCE 5 000 Kč/noc

Novomanželé, kteří mají v našem areálu obřad a hostinu, mají na ubytování slevu ve výši 10-20%. Na pokoji Vás čeká
welcome drink, mísa ovoce a královská snídaně přímo do postele.

Důležité informace
Vážení hosté,
ve Váš svatební den je Vám k dispozici celá restaurace včetně přilehlé zahrady. Cena nájmu se zohledňuje dle počtu dospělých
celodenních osob.

Cena pronájmu:

Méně než 20 osob
20 - 29 osob
30 - 39 osob
40 a více osob


15 000 Kč
10 000 Kč
7 000 Kč
5 000 Kč

 Cena za pronájem prostor je účtována do 02:00 hod. Po této hodině účtujeme 2.000,- Kč za každou další započatou
hodinu nejpozději však do 5:00 hodiny ranní.
 Celková kapacita pro usazení hostů k jedné společné svatební tabuli je 70 osob. Naše restaurace pojme až 100 osob s
využitím obou částí naší restaurace.
 Prosíme o upřesnění konečného počtu osob nejpozději 10 dní před konáním akce. V případě změny počtu osob 9 dní až 1
den před konáním akce Vám bude zaúčtována plná cena za porci objednaného jídla /osoba.

Informace k organizaci
Zasedací pořádek Vám zašle svatební koordinátorka společně s kalkulací svatby, kterou vytvoří po společné schůzce obvykle měsíc před
Vaším svatebním dnem. Hotový zasedací pořádek je nutné dodat nejpozději tři dny před svatbou. Jména v zasedacím pořádku se musí
shodovat se jmény, které jsou napsány na Vašich jmenovkách. V zasedacím pořádku je nutné zaznačit veškeré výjimky stravování, nápojů a
dětských židliček.
REZERVACE TERMÍNU A ZÁLOHA

V případě zájmu o rezervaci svatebního termínu kontaktujte naši svatební koordinátorku. Veškeré volné termíny naleznete na našich
webových stránkách www.stablovice.cz, kde na hlavní straně vlevo je umístěn kalendář akcí, ve kterém je žlutou barvou zvýrazněna
vytíženost naší restaurace. Kalendář je pravidelně aktualizován. Vybraný termín si můžete ZDARMA zarezervovat po dobu 7 dní. Po
uplynutí 7 dní je nutno termín závazně zarezervovat, tj. podepsat rezervační smlouvu a zaplatit zálohu ve výši 10.000 Kč, která Vám bude
po uskutečnění akce odečtena z Vaší celkové útraty. Podpisem smlouvy a úhradou zálohy jste si závazně zarezervovali svůj svatební
termín. Záloha slouží jako blokace termínu a v případě zrušení svatby je nevratná.
*V případě koronavirových omezení, Vám záloha samozřejmě nepropadá. Váš termín svatby Vám ZDARMA přesuneme na Vámi jiný vybraný
termín.
ÚHRADA SVATBY

Konečné vyúčtování bude zasláno následující den po svatbě. Úhradu doplatku za svatbu je nutno provést v hotovosti, do dvou pracovních
dnů od uskutečnění akce. Případný jiný způsob platby je nutno předem domluvit se svatební koordinátorkou.
Věříme, že Vás nabídka našich služeb a krásné prostředí Zámecké restaurace a přilehlé zahrady oslovilo. V případě zájmu nás prosím
neváhejte kontaktovat pro domluvení termínu a osobní schůzky.

* Složením zálohy pro závaznou rezervaci termínu svatby v roce 2021 souhlasíte s podmínkami a cenami uvedenými v tomto dokumentu „Svatební
průvodce 2021“.
* Nabídku pro svatby konané v roce 2022 budeme aktualizovat a zveřejňovat ve svatební sezóně 2021, s ohledem na zvýšení vstupních cen služeb a
surovin si vyhrazujeme právo na navýšení cen o maximálně 10%.

Kontakty na prověřené dodavatele:
HUDBA:
DJ Michal Seidl www.djmichalseidl.cz
FOTOGRAFIE:
Michal Krusberský www.michalkrusbersky.com
michalkrusbersky
Fotograf Michal Krusberský
Nikola Tesařová

Tereza Španihelová
terezaspanihelova
Tereza Španihelová/Photo & Video
Michal Szydlowski www.michalszydlowski.com

nikola tesarova photography

fotograf michal szydlowski

Nikola Tesařová photography

Fotograf Michal Szydlowski

Jan Vlček www.vlcekjan.cz

Rostislav Mžik www.okmzik.cz

vlcekjan.cz

rostamzik

Jan Vlcek Photography

Rostislav Mžik

Nechte se inspirovat fotografy na jejich webových stránkách, na facebooku, instagramu či přímo v našem
Svatebním průvodci.

Zámecká restaurace Štáblovice
Martina Hůlková
Zámecká restaurace Štáblovice

Svatební koordinátorka
zamecka_restaurace_stablovice
tel.: 602 721 833
e-mail: zameckarestaurace@stablovice.cz
mobil restaurace: 724 233 002

Vstup se psy povolen mimo zámecký park
Na vyžádání zajištění bezbariérového vstupu

www.stablovice.cz

