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Hledáte vhodné místo pro konání Vaší svatby?
Vše,co pro oslavu vstupu do společného života potřebujete najdete v srdci
Beskyd v hotelu Odra.Nabízíme možnost pořádat svatební hostiny do 100 hostů.
Nádherné prostředí navozuje tu správnou romantickou atmosféru.Hotel
disponuje rozlehlým pozemkem s umělým jezírkem,který je vhodný pro konání
svatebních obřadů a za příznivého počasí i venkovních hostin.Ze zastřešené
venkovní terasy je nezapomenutelný výhled na Beskydské vrcholy.P ro děti je k
dispozici dětské hřiště s prolézačkou,pískovištěm.
Mnoho let pořádáme svatby,jubilea,křtiny a další oslavy významných mezníků v
lidském životě.Při přípravě těchto akcí se držíme moderních trendů v přípravě
slavnostních menu,ale i v dokonalém servisu a obsluze na těchto akcích.
Ubytování nabízíme v pokojích kde je samozřejmostí sociální zařízení,TV,internet,
rádio přijímač a telefon.K dispozici jsou rovněž dva apartmány,z toho jeden svatební.

Svatební obřad se odehrává u umělého jezírka zasazeného uprostřed anglického
trávníku v blízkosti hotelu.V případě nepříznivého počasí,se obřad může uskutečnit na
zastřešené terase hotelu.Za pronájmy místností se podle domluvy neúčtují žádné
poplatky.
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-zdobený oblouk
-květinová výzdoba oblouku dle vašich požadavků
-stůl s mikrofonem pro oddávajícího
-posezení pro nejbližší rodinu
-hudba během obřadu/zvolte si sami svou oblíbenou písničku/

Náš hotel nabízí :
-salónek maximálně pro 40 osob
-sál pro maximálně 100 osob,který disponuje klimatizací
Výhody svytby v sálech:
-úplná uzavřenost společnosti od hotelových hostů
-možnost sestavování tabule dle Vašich představ
-velký sál má k dispozici i zastřešenou venkovní terasu pro kuřáky
-v tetních měsících k dispozici ve velkém sále klimatizace
-ve velkém sále teplý a studený rautový stůl
-vstup z velkého sálu přímo na vemkovní prostranství k venkovnímu krbu
Místnost a tabule
V místnosti je připraven rautový stůl,na kterém máte připraveny nealko nápoje,
sklenice,led,ovoce atd.Stůl s vázami pro květiny a místo pro dary.V každé
místnosti je prostor k tanci.
Svatební tabule připravujeme v mnoha barevncýh variací např.bordó,losososvá
atd.,taktéž i květinová výzdoba-ikebany jsou sladěny ve vybrané barvě.Židle u
svatební tabule jsou obaleny do bílých povlaků a převázány širokou šampusovou
mašlí.
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0,-

Pronájem venkovních prostor v areálu hotelu/louka,dětské hřiště,parkoviště/

0,-

Příprava venkovního obřadního místa včetně posezení 12ks židlí,
ozvučení + 1ks stůl pro oddávajícího

34,-/os.

Příprava venkovního posezení /pronájem stanůmlaviček,stolů,venkovního krbu/
38,-/os.
Příprava slavnostní tabule /bílé ubrusy,založení příborů,skleniček,ubrousků,
meníček/
38,-/os.
Bílé návleky na židle včetně šampusových návleků
Květiny /5ks ikeban/ výběr barvy dle požadavků klientů

34,-/os.
150,-/ks

Nealko ve skle anebo džbány:Nealko ve skle dle hotelové nabídky na nápojovém
lístku,z celkové částky za nealko -10% sleva
Nealko v plastech ve džbánech
2l Coca cola,Pepsi cola,Fanta,Sprite,2l Juice

99,-/ks

2l Voda ve džbánech s citrónem anebo limetkou s mátou a ledem

50,-/ks

1,5l Mattoni ochucená,neperlivá,jemně perlivá atd.

75,-/ks

Pivo,káva,dle nápojového hotelového lístku
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Cenová nabídka svatby
Ubytování se snídaní

1.080,-os./noc. -10% sleva

972,-

Aperitiv
I.
II.
III.
IV.

0,10dcl Bohemia sekt s jahodou
0,10dcl Martini Bianco,Dry,Rosso
0,05 dcl Campari
0,10dcl Dětský sekt pro Vaše nejmenší hosty

45,-/os.
45,-/os.
45,-/os.
33,-/os.

V našem vinném lístku naleznete bohatý výběr vín
Předkrmy
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII:

Kachní prsíčka se švestkovou omáčkou a pomerančem
Cherry rajčátka s Mozzareloou,bazalkou a olivovým olejem
Carpaccio s olivovým olejem a bazalkou
Anglický rostbeaf s celerovým salátem
Kuřecí kokteil s anananasem
Plněné rajčátko s ochuceným Gervais a pažitkou
Šunkový kokteil s čerstvě strouhaným křenem

114,-/os.
84,-/os.
99,-/os.
99,-/os.
84,-/os.
84,-/os.
84,-/os.

Polévky
Hovězí nebo slepičí consommé s vložkou dle výběru
/domácí nudle a maso,fritátové nudle,domácí nudle a játreové knedlíčky/

45,-/os.
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Hovězí svíčková zdobená šlehanou smetánkou a brusinkami
Kuřecí kapsa plněn ásýrem a anglickou slaninkou
Vepřový špalíček v bylinkové krustě
Duhové závitky z kuřecího a vepřového masa s anglickou
zeleninkou
Vepřová panenka se švestkami a hříbkovým soté
Gratinovaní kuřecí prso s rajčetem a parmazánem,
pyré ze zeleného hrášku a pyré z baby karotek

189,-/os.
189,-/os.
189,-/os.
189,-/os.
189,-/os.
189,-/os.

/Váha masa v syrovém stavu je u všech hlavních jídel 150g/

Ke všem jídlům si můžete vybrat přílohu dle Vašeho přání:
Vařené brambory,opékané brambory,pečený brambor v celku,
smažené bramborové hranolky anebo krokety,šťouchané brambory cibulkou a
slaninkou,jasmínová rýže,houskový knedlík,
Jednotná cela příloh
39,-/os.

Dezerty,sladké pokrmy
I.
II.
III.
IV.
V.

Řez vlastního svatebního dortu
Jablkový závin s vanilkovou zmrzlinkou přelitý
čokoládovou omáčkou zdobený lístkem čerstvé máty
Palačinky s nugátovým krémem,šlehanou smetánkou,
sypaná praženými oříšky a zdobená čerstvou jahůdkou
Tiramisu podávaná na čokoládové pabučince zdobená
lístkem čerstvé máty
Domácí ovocné sorbety s čokoládovým dipem a čerstvým
ovocem /citrónový,pomerančovvý,malinová /

0,-/os.
59,-/os.
69,-/os.
59,-/os.
53,-/os.
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Selátko
dovoz,příprava,naložení selátka,grilování +
nakládaná zelenina,zeleninové salátky,chléb,pečivo,hořčice,křen,
zelí červené a dušené bílé

II.Večeře formou teplého a studeného RAUTU
viz.příloha této nabídky

440,-/kg
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Speciální ceny pro Vaší svatbu !!!

Fernet Stock
Becherovka
Finlandia Vodka
Metaxa 5*****
Jagermeister
Teguila

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

34,34,38,44,44,44,-

Cenu na další druhy alkoholických nápojů naceníme dle Vašeho zájm.
V našem vinném lístku naleznete bohatý výběr vín.

Podmínky pro uspořádání svatební hostiny v hotelu Odra Ostravice
-svatba v malém i velkém sále není podmíněna ubytováním.
-při využití ubytování,mají ubytovaní hosté 50% slevu na vstup do nově
otevřeného WELLNESS-HOTEL ODRA PARADISE
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Při závazné rezervaci je spaltná záloha 10.000,-Kč,která složí jako blokace
termínu.Přibližně 1 měsíc před svatbou se skládá záloha ve výši cca 50 % z
naplánované cenové nabídky předožené hotelem.Vyúčtování svatby se provádí
vždy následující den po svatbě a to v případě že nejste ubytovaní v hotelu.
Platit lze – v hotovosti
- platební nebo kreditní kartou
-převodem na hotelový účet
Storno podmínky pro svatby :
-14 dní před konáním akce 50% ze zaplacené zálohy
-7 dní a méně 100% ze zaplacené zálohy
Konzumace a donáška vlastních potravin :
Doneste si dle libosti cukrářské výrobky /dorty,koláče,cukroví/
Donáška jachýchkoliv jiných potravin nebo výrobků je přísně zakázaná.
Rádi byste si sebou vzali co jste nestihli sníst?
Pomlžeme Vám vše zabalit a nachystat.Tyto potraviny si prosím okamžitě
odneste.Z hygienických důvodů se nesmí věci z rautů apod.uchovávat v
hotelových lednicích.V roce 2016 jsme pro Vás rekonstruovali hotelovou
restauraci,viz.aktuální fotky naleznete na
www.hotel-odra.cz,info:provozni@volny.cz

Budeme velice potěšeni,když si pro Vaše společné vykročení do
nového života vyberete právě náš hotel Odra na Ostravici.
Vše nejlepší do nového života přejí všichni zaměstnanci hotelu.
P.S. Víme co svatební den pro Vás znamená

