Svadobné podmienky
2020
1. Prenájom svadobnej sály
Kapacita hlavnej sály je 150 osôb. Rozšírenie kapacity vieme zabezpečiť prostredníctvom salónika
s kapacitou 30 osôb, ktorý je v bezprostrednej blízkosti reštaurácie. Sála aj salónik sú plne
klimatizované. Sedenie je zabezpečené okrúhlymi stolmi s kapacitou 6-12 osôb, alebo rovnými stolmi.
Svadobná sála je k dispozícii do druhého dňa 4:00 hod. ráno maximálne však do 6:00 hod. Každá
hodina po 4:00 hod. je účtovaná poplatkom 100,-€.
Cena prenájmu je 250,-€, bez ohľadu na počet osôb.
2. Personálne služby
Personálne služby sa účtujú jednorazovým poplatok za jedného čašníka a to vo výške 50,-€/čašník.
Personál je k dispozícii na svadobnej hostine do 4:00 hod. Pri predlžení nájmu od 4:00 hod. do 6:00
hod. je už poplatok za personál započítaný v cene nájmu za svadobnú sálu. Počet personálu čašníkov je stanovený podľa počtu hosti na svadobnej hostine.

3. Hudba
Hudbu si klient zabezpečuje sám. Extra poplatok za energie sa neplatí. V prípade záujmu Vám radi
poradíme pri výbere živej hudby alebo DJ-a.

4. Menu
Hlavné menu pozostáva spravidla z prípitku, vody, predjedla a hlavného jedla. Ďalej zabezpečujeme
stravovanie formou švédskych stolov, ktoré pozostávajú zo studeného bufetu, teplého bufetu
a šalátového bufetu. Pri svadbách začínajúcich v skorších hodinách odporúčame doplniť menu aj o
svadobný medzichod. Ceny jednotlivých menu balíčkov sa pohybujú vo výške 28,-€, 33,-€, 38,-€, 48,€ na osobu. Jednotlivé menu balíčky Vám predstavujeme v samostatných ponukách.

5. Výzdoba
Základná výzdoba sály pozostáva zo slávnostného prestierania, bielych obrusov na stoly, sukne na
hlavnom stole a z bielych elastických návlekov na stoličky. Návleky na stoličky sú spoplatnené sumou
2,-€ za kus. V prípade záujmu klienta o inú ako základnú výzdobu je pre klienta zabezpečený
individuálny prístup našich aranžérok tak, aby boli požiadavky a predstavy klienta naplnené k jeho
spokojnosti. Pri inej ako základnej výzdobe je cena vypracovaná individuálne. Výzdobu sály
umožňujeme zabezpečiť aj svojpomocne alebo inou svadobnou agentúrou, pričom čas zrealizovania
je potrebné vopred dohodnúť s našim manažérom. Vlastnú výzdobu je potrebné pripraviť deň pred
svadbou maximálne do 19:00, prípadne v deň svadby od 8:00.
6. Vlastné komodity
Reštaurácia umožňuje doniesť si vlastné komodity ako alkohol, víno, nealko, koláče, slané pochutiny,
ovocie. Termín dovozu a odvozu si viete dohodnúť individuálne s manažérom reštaurácie. Pre klientov
sú zabezpečené skladovacie priestory aj s chladiarenskými zariadeniami.
Vlastné komodity je potrebné priniesť deň pred svadbou maximálne do 19:00, prípadne v deň svadby
od 8:00.
Reštaurácia si účtuje korkovné vo výške 2,-€ za osobu (prenájom pohárov na vlastné alko, nealko,
straty, umývanie...).
7. Nápoje
Ponuku nealko nápojov a kávy je možné zabezpečiť dvomi spôsobmi:
1. Nápoje sa účtujú formou skutočnej spotreby
- Paušálny poplatok za vodu v džbánoch s limetkou a mätou – 40€
- Káva – espresso/espresso lungo, prípadne čaj – 1,30€
- Pri tomto spôsobe sa účtuje korkovné 2€/os. a ostatné nealkoholické nápoje si zabezpečuje
klient
2. Nápojový balíček – 6€/osoba
- V nápojovom balíčku je zahrnutá neobmedzená konzumácia nealko nápojov a kávy
- Balíček zahŕňa kávu(espresso/lungo), čaj, vodu v džbánoch s limetkou a mätou, minerálnu
vodu(PET), sortiment Coca-cola(PET), Džúsy – pomaranč, jablko(džbány)
- Pri výbere nápojového balíčka sa korkovné 2€/os. neúčtuje
V ponuke máme taktiež čapované pivo. Vieme Vám zabezpečiť akúkoľvek voľne dostupnú značku
pivo, pričom sa účtuje sudový odber. Priniesť si vlastné čapované pivo, prípadne výčapné zariadenie
nie je možné.

8. Doplnkové služby
Reštaurácia Vám s radosťou zabezpečí ďalšie extra služby ako napríklad čokoládovú fontánu,
limonádový bar s domácimi limonádami, cake bar, ovocný stôl alebo nasvietenie priestoru farebnými
LED svetlami. Samozrejme vynakladáme všetko úsilie na to, aby sme vyhoveli aj Vašim ďalším extra
požiadavkám, podľa Vašich predstáv a prianí.
9. Platobné podmienky
Pri prvom kontakte vieme klientom urobiť nezáväznú rezerváciu, ktorá je platná 7 dní. Následne je
potrebné uhradiť zálohu vo výške 300,-€, čím sa stáva rezervácia záväznou. V prípade zrušenia
záväznej rezervácie sa záloha nevracia. Spresnenie počtov hostí je nutné uskutočniť najneskôr 5 dni
pred svadobnou hostinou. Najneskôr jeden mesiac pred svadobnou hostinou je nutné mať upresnené
menu a služby, ktoré bude klient vyžadovať a na základe toho je potrebné uhradiť 50% z celkovej
výslednej sumy. Celkové vyúčtovanie svadobnej hostiny zasielame klientom najneskôr do dvoch dní
a následne si dohodneme termín konečného zúčtovania.
10. Ukončenie
Občerstvenie, ktoré sa neskonzumovalo na svadbe, si klienti odnášajú so sebou po ukončení svadby
alebo v nasledujúci deň po dohode s manažérom.
10. Záver
Tieto svadobné podmienky sú platné od 1.1.2020.
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