Sekierska dolina

EKOMA

Svadobná ponuka

Základné informácie
Plánujete svoj svadobný deň?
Radi Vám s organizáciou svadobnej hostiny pomôžeme.
Areál Ekomy sa nachádza len 4 km od mesta Zvolen
v krásnej prírode Sekierskej doliny. Obklopujúci les navodí
romantickú atmosféru, ktorá pri svadbe nesmie chýbať.

Cena svadobného menu :
40 € dospelá osoba
30 € dieťa

v cene je zahrnuté :
prípitok, predjedlo, polievka a hlavné jedlo, studený
a teplý bufet
svadobné priestory (do 1:00hod), základná výzdoba
a ich príprava pred/po svadbe
pri prvom osobnom stretnutí s vami preberieme približnú
predstavu svadby, počet hostí, výber priestoru a dohodneme
Váš svadobný termín
v prípade dostupnosti priestoru výzdoba deň vopred
výber z 3 svadobných priestorov
svadobčania si môžu priniesť vlastné zákusky,
torty a ovocie (uskladnenie v deň svadby)
možnosť konzumácie vlastných alko nápojov a vín
ubytovanie pre novomanželov a svadobčanov

Svadobné priestory
Tradičný salaš
kapacita 100 osôb
možnosť prenájmu od mája do októbra
tanečný parket
otvorený priestor pri jazere

Spoločenská miestnosť
kapacita 70 osôb
celoročne
tanečný parket
prestrešená vonkajšia terasa

Reštaurácia Dolinka
kapacita 40 osôb
celoročne
tanečný parket

Svadobný priestor pri konzumácii nápojov od
prenajímateľa je do 1:00 hod. GRÁTIS. Prenájom
priestorov po 1:00 hod. je 48€/každá začatá hodina.

Svadobné menu a prípitok
Prípitok

Hubert Club s jahodou
Huber de Luxe s jahodou
Martiny Dry
Prosecco Mionetto

Predjedlo

Šunková kapsička so syrovou penou + pečivo
Variácie syrov s medom a domácim džemom
Šalát z čerstvej zeleniny s nakladaným slaným syrom
Losos s citrónom a prosciutto + pečivo
Prosciutto so sušenými paradajkami a mozzarellou
s bazalkovým pestom + pečivo

Polievky

Tradičný slepačí / hovädzí vývar so zeleninou a rezancami
Tradičný slepačí / hovädzí vývar s pečeňovými haluškami
Tekvicový krém s opraženými jadierkami
Zemiakovo - hríbový krém
Pravá talianska paradajková s chedarom a čerstvou bazalkou

Svadobné menu a prípitok
Hlavné jedlo
Kuracie prsia vyprážané v mandľových lupienkoch
na omáčke z čerstvých pomarančov
Kačacie prsia na citrónovo medovej omáčke s grilovanými
-

cherry paradajkami a šampiňónmi
Bravčová panenka v slaninkovo bylinkovej kruste
-

Bravčové karé obalené v slaninke grilovaná polenta
,

,

chrenová omáčka a ragú z pečenej papriky
Pečené prsia z morky s restovanými kukuričnými strukmi
Pečený grilovaný losos s limetkovou omáčkou
/

Hubové rizoto so zeleninou
Vegánske tofu kocky podávané s cuketovými raw špagetami
a domácim dresingom

Prílohy
Varené opekané zemiaky
/

Dusená ryža
Kuskus so zeleninou
Anglická zelenina
Žemľový knedlík
Zemiakové lokše
Zemiakový šalát
s majonézou
Pečivo

Svadobné menu a prípitok
Teplý a studený bufet

Grilované kuracie stehná vykostené
Kuracie kapsičky v sézame plnené šunkou a syrom
Kurací alebo bravčový špíz so zeleninou
Jelení guláš so slivkami a brusnicami
Vyprážané bravčové nugetky
Pečené kačacie stehná s červenou kapustou
Grilované rebierka
Grilovaná zelenina
Grilovaný encián
Miešaný listový šalát s jogurtovým dresingom
Grilované šampiňóny s nivou a olivovým olejom
Domáce bryndzové pirohy so smotanou a slaninou
Kyslá misa pochutín uhorky baranie rohy feferóny
Gnochi so sušenými paradajkami a bazalkovým pestom
Syrový špíz
Ovocný špíz
-

,

,

Popolnočný bufet za príplatok 4,50€/osoba
Domáca kapustnica s údenou klobáskou
Fazuľová polievka s údeným mäsom
Jemne pikantný kotlíkový guláš
z hovädzieho mäsa
Tradičný hustý boršč
s mäsom a kyslou smotanou

...

Nápojový lístok
Možnosti konzumácie alko nápojov a vína

kompletná ponuka alko nápojov od prenajímateľa
"

zaplať koľko vypiješ

-

alko"

kombinácia
tvrdý alkohol od prenajímateľa, víno v réžii objednávateľa
KORKOVNÉ 5€/fľaša (liter)
víno od prenajímateľa, tvrdý alkohol v réžii objednávateľa
KORKOVNÉ 10€/fľaša (liter)

tvrdý alkohol a víno v réžii objednávateľa
KORKOVNÉ 17€/dospelá osoba
prenájom priestorov do 1:00 hod.

300€
450€
550€
650€

..........
..........
..........
..........

do 40 osôb
41 až 60 osôb
61 až 80 osôb
80 a viac osôb

Možnosti nealko nápojov od prenajímateľa

neobmedzená konzumácia nealko nápojov
10€/dospelá osoba, 7€/dieťa

konkrétny výber nealko nápojov
"

zaplať koľko vypiješ

*
**

-

nealko"

Na vyžiadanie Vám odošleme aktuálnu ponuku nápojov.

Vlastné nápoje nie sú predmetom obsluhy personálu prenajímateľa.

Darček
pre novomanželov
fotenie v areáli v akomkoľvek termíne pred a po svadbe
bezplatné parkovanie svadobných áut
tradičné privítanie novomanželov s rozbíjaním taniera
možnosť zabezpečenia priestoru pre obrad v areáli
svadobné ubytovanie so zľavou
bezplatné konzultácie ohľadom prípravy svadobej hostiny
možnosť zostavenia vlastného svadobného menu
skorší check in neskorší check out po dohode
flexibilný čas ukončenia svadobnej zábavy
výber EXTRA svadobného darčeka
/

-

(

)

obed večera na 1 výročie svadby pre 2 osoby
voucher na ubytovanie so zľavou až 50
/

.

%

Extra služby
Pre bližšie informácie a ceny ohľadom
extra/spoplatnených služieb kontaktujte:
zareckasimona@gmail.com

Výzdoba
základná výzdoba priestorov je v cene svadby
obrusy mašle na stoličky obrúsky ozdobenie príboru
,

,

,

,

svadobná metla smetáčik

štandard výzdoba
štóly a obrusy kvetinová výzdoba výzdoba svadobného stola
,

,

banketové stoly a sukne sviečky svietniky vázy a obrúsky
,

,

,

nadštandard výzdoba
kompletná výzdoba priestorov

Civilný obrad
kompletné vybavenie obradu v areáli Ekoma

Cukrárenské služby
zákusky a slané sladké koláče od lokálnych dodávateľov
/

množstvo a cena sa odvíja od individuálnych požiadaviek

Grafické návrhy a výroba
menovky pozvánky zasadací poriadok
,

,

číslovanie stolov menu
,

....

presne podľa vaších predstáv

,

...

,

Doplňujúce info a kontakt
predbežná rezervácia je možná najviac po dobu
7 dní od osobného stretnutia
objednávka sa stáva záväznou až po zaplatení zálohy

V prípade záujmu o cenovú ponuku nás kontaktujte
e-mailom:

info sportcentrum ekoma sk
www sportcentrumekoma sk
045 536 40 31
Sekier Osada 8746
Zvolen 96001
@

-

.

.

.

/
-

