Cenová nabídka

RESTAURACE MONACO
Datum:
Jméno:
Telefon:
E-mail:

Obřad kde:
Luže
Čas příjezdu:
13:00
Čas oběda:
13:30
Čas rautu:
17:30
Čas ukončení:
-----Počet osob oběd:
61 os. vč. 6 dětí
Počet osob k rautu: 71 os.
Společné jmeno:
Kontaktní osoba:
-------------------------------------------------------------------------------------------Přivítání (rozbití talíře - cena 300,- Kč + přípitek):

Ano Bohemia Demi Sec
300,-

Přípitek :

Bohemia Demi Sec 7x 250,Dětský míchaný nápoj
6x39,CELKEM ZA PŘÍPITEK:

1.500,234,2.034,-

Svatební menu - 3 chodové speciální menu:
- Domácí vepřová šunka(70g) s křenovým gervais, okurkovým želé
a pečenou řervenou řepou
- Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi
- Domácí svíčková na smetaně zahuštěná zeleninou s domácími knedlíky
(kynutý, perníkový, špekový, žemlový-variace), brusinky
55x 267,-

14. 685,-

6x dětská 200,-

1.200,-

Zákusky:
Dorty:
hostům

svoje, po obědě na stoly
svůj, po domluvě po obědě na stůl, rozkrojí si sami, my dokrájíme a rozdáme

Celková cena oběda = 15.885,-

Samoobslužná lednice:
ANO na restauraci na parketě, vč. barového stolu – skleničky, brčka, led, otvíráky, …..
- džbány s vodou mátou a citronem, limo v pet – (coca-cola, kofola, sodovka,
sprite, ), nealkoholické pivo, Red Bull
- Bílé a červené víno – Chardonay/Merlot
- Lihoviny: ??????
Slané doplňky na stoly:

Raut:
Studený raut:
- Domácí variace paštik v italské šunce
 Střední mísa(kámen) 25x39,- Uzeninová mísa – variace uzeniny
 Střední mísa

975,1.000,-

- Sýrová mísa – variace sýrů na prkénku
Střední mísa

1.300,-

- Mísa mini řízečků kuřecích a vepřových, zdobená okurkou a beranními
rohy
 3kg
2.070, 2kg rezerva – není započítáno v ceně 1.380,- Pečený anglický roastbeef medium
 1,2kg
1.000,- Ovocná mísa (ananas, jablka, banány, hrušky, hroznové víno, pomeranče, jahody, …..)
 Střední mísa
1.200,- Pečivo

 4 druhy ( domácí chleba, bagety, černý chleba, rohlíky)
neomezené
1.000,- Salátový bar(krájená zelenina v miskách – rajčata, papriky, okurky,
dresinky, trhané salátové listy, marinovaný sýr, olivy)
Střední misky, velká miska trhaných salátů,
 doplňováno dle potřeby
1.200,-

Teplý raut:
- Hovězí guláš z vyzrálé kližky s cibulí a křenem
 20porcí
á 99,1.980,- Filírované grilované steaky kuřecí a krkovice
 10+10 á 200g – grilované a filírované do vany dle potřeby,
pokud zbydou, odečtou se z rozpočtu
2.580,- Grilovaná kýta na rožni (12kg)
5.000,- Panenská svíčková s houbovým ragú
 Omáčka ve vaně, panenka grilovaná dle potřeby
 20 x 50g
1.000,- Grilovaná zelenina s č esnekem a bazlkovým pestem
 15x49,- Pečené brambory s anglickou slaninou a cibulkou
 15x39,-

735,585,-

- Domácí bramborové krokety – dodě lávané dle potř eby
 15x45,675,-

Dochucovací prostředky a dresinky (bylinkové pesto, balzamico,
vinagrette, česnekový dres., bylinkový dres., chilli dres., hořčice, kečup,
beranní rohy, nakládané okurky a cibulky)
Neomezené

CELKOVÁ CENA RAUTU = 23.000 kč

700,-

328,-/os.
Tabule a služby:
Tabule na restauraci, raut na salonku – za pěkného počasí možnost na terase pod okny??, DJ
v pultu před taneční parket, na salonku sezení pro večerní hosty + rautové stoly viz příprava.
Samoobslužná lednice na parketě, Grily na louce u Altánu, před restaurací, případně na nové
terase.
Venkovní sezení – ano Nová terasa uzavřená pro svatbu

TABULE SVATEBNÍ :
1)

na restauraci 61os do U, 6os včele, kulatý stůl ve věži pro děti

bílé ubrusy, přírodní běhoun - jůta, svíčky s dřevěnými podstavci, 3x
ubrousky, kamínky, přírodní a svatební dekorace, na židle mašle, založení
inventáře.
6.000,2)
Na salonku 1x stůl do I pro večerní hosty 10os, raut, popřípadě dětský
koutek, tabule pouze bílé ubrusy, decentní přírodní dekorace, neprostírat
500,3)

Nová terasa k dispozici dle domluvy

4)

NÁJEM ZA POSKYTNUTÍ PROSTOR

0,-

CELKOVÁ CENA ZA PŘÍPAVU 6.500 Kč
DJ DAVID PRACHAŘ – HUDBA, HRY, ZÁBAVA, KOSTÝMI, PŘEVLEKY,….
5.000,Rozvoz: 7Kč/km účtován dle aktuálních ujetých km.
Svatební dopňky, dekorace, šaty a veškeré další služby spojené se svatbou:
Svatební agentura Amoroso
Pí. Fridrichová – 721 946 286
Kosmetické služby: Michala Bažantová, Chrudim, 776 200 250

0,-

SOUHRNNÁ CENA ZA SVATEBNÍ HOSTINU:
PŘÍPITEK: 2.034 Kč
OBĚD:
15.885 Kč
RAUT:
23.000 Kč
PŘÍPRAVA: 6.500 Kč

=== 47.419 Kč ===
677Kč/os.
V ceně není zahrnuto: pití, rezervy na raut, rozvoz, dj.

Mějte se krásně a s pozdravem
LUKÁŠ ZEMAN
Tel.: 776 200250
Mail: restaurace.zeman@seznam.cz

