Svadobná
ponuka

Areál Športcentra Ekoma
sa nachádza v krásnom a ničím nerušenom
prostredí Sekierskej doliny vo Zvolene (okres
Banská Bystrica),

na rozsiahlom členitom pozemku,

s rozlohou viac ako 2 hektáre, s upravenými trávnikmi a skalkami

Okrem iného je prostredie priam ideálne na organizovanie
svadieb... Váš „veľký deň“ zabezpečíme od „A po Z“.

 Salaš (120 osôb) s vonkajším sedením
 Spoločenská miestnosť (70 osôb)
a vonkajšia Terasa, prekrytá strechou
 Štýlová Reštaurácia (40 osôb)

35€/Dospelá osoba
a

27,50€/Dieťa
V cene je zahrnuté:
 Tradičné privítanie s rozbíjaním taniera
 Hlavný chod s prípitkom a Švédske stoly
 Úprava priestorov pred a po akcii
 Nastretie stolov obrusmi a organzou/jutovinou
 Svietniky a sviečky, Návleky a maš le na stoličky
 Výzdoba bez živých kvetov na základe požiadaviek
 Režijné náklady spojené so svadobným servisom
 Priestor do 100 hod.

Spoplatnené služby
 Nadš tandardná výzdoba ... cena závislá od rozsahu

(Pierka, Svadobná kytica, Výzdoba auta a pod., Zákusky, Torty a všetko potrebné)

 Prenájom po 100 hod. ... 48€/začatá hodina

Svadobné menu
 Cinzano s citrónom
 Hubert Club
 Hubert de Luxe
 ... Čokoľvek na požiadanie

 Šunková kapsička so syrovou penou, Caiserka
 Syrové variácie /Mozzarella, Encián, Feta, Cherry paradajky, Olivy/, Caiserka
 Losos s citrónom a prosciuttom, Caiserka
 Prosciutto so sušenými paradajkami, mozzarelou
a bazalkovým pestom, Caiserka

 Slepačí/Hovädzí vývar so zeleninou a cestovinou
 Slepačí/Hovävdzí vývar s pečeňovými haluškami

 Kuracie prsia vyprážané v mandľových lupienkoch
na omáčke z čerstvých pomarančov
 Kačacie psia na citrónovo-medovej omáčke
s grilovanými cherry paradajkami a šampiňónmi
 Bravčová panenka v slaninkovo-bylinkovej kruste
 Svadobný „Trio špíz“ /Bravčová panenka, Hovädzia sviečková, Kuracie prsia/

Prílohy
... k Hlavným jedlám a Švédskym stolom

 Varené Zemiaky
 Opekané zemiaky
 Americké zemiaky
 Ryža
 Kuskus so zeleninou
 Zapekaná zemiaková tortička
 Anglická zelenina
 Žemľová knedľa
 Zemiakové lokše
 Zemiakový šalát s majonézou
 Chlieb a Caiserka

Švédske stoly

 Grilované kuracie stehná – vykostené
 Kuracie kapsičky v sézame
 Kurací/Bravčový špíz
 Jelení guláš so slivkami a brusnicami
 Bravčové nugetky
 Medailónky z bravčovej panenky
 Grilované rebierka
 Grilovaná zelenina
 Gazdovské pirohy
 Misa Ovocná
 Misa Gazdovská /Klobása, Moravské mäso, Šunka, Syrové nite, Pareničky, Zelenina/
 Misa Syrová /Eidam, Encián, Mozzarella, Feta, Parenice, Syrové nite, Olivy/

Nevybrali ste si?
Navrhnite si menu podľa vlastnej chuti ...

Nápojový lístok
... po vyžiadaní odošleme Aktuálnu ponuku

Príplatky pri konzumácii VLASTNÝCH NÁPOJOV
*** VLASTNÉ nápoje NIE SÚ predmetom obsluhy personálu prenajímateľa

 Prenájom priestorov do 100 hod.
do 40 osôb

= 200€

41 - 60 osôb

= 350€

61 – 80 osôb

= 450€

80 a viac osôb = 550€
 Korkovné ... 15€/Dospelá osoba a 5€/Dieťa
 Catering ... 20€% z ceny jedla

Ubytovanie pre svadobčanov poskytujeme s 25% zľavou
K dispozícii 5 Apartmánových domoch, 2 Chatky a v Domček,
vyrobených zväčša z prírodných materiálov.
Benefitom je aj bezplatné Parkovanie priamo v uzavretom areáli

Kontaktujte nás a radi
Vám spracujeme Cenovú ponuku
www.sportcentrumekoma.sk
info@sportcentrum-ekoma.sk
Sekier – Osada 8746, 960 01 ZVOLEN
045/536 40 31, 0918 363 603/606

