ČAPKŮV STATEK ***
SVATBY
UYBYTOVACÍ AREÁL

PRONÁJEM CELÉHO OBJEKTU:
Nabízíme uspořádání obřadu, svatební hostiny a ubytování v jednom místě. Neocenitelné je u nás
naprosté soukromí po celý svatební den.
Pronájem celého objektu areálu Čapkova statku s předáním klíčů od 12.hod. v den před konáním
svatby a předáním objektu v 15.hod v den po konání svatby je 65.000,- Kč.
V ceně je parkování pro 25 až 30 aut, max .počet až 30 lůžek k ubytování ,využití soukromého krytého
bazénu ( od 15.května do 15. září se bazén vyhřívá sluneč. kolektory jinak mimo sezonu se vyhřívá za
poplatek),využití teras,pergoly,nádvoří,dětského koutku, velkého sálu (stodola)a salonku v budově A.Panský dům. Do pronájmu je započítaná spotřebovaná energie, voda, konečný úklid.
Je nutné respektovat noční klid tj. Venkovní hudba je možná do 22hod.!!! Ohňostroj do 22hod.,
zákaz používání bouchacích kuliček nebo otevřených lampionů. Vnitřní hudba je možná do 02hod.

Pro svatby konané na našem statku není k dispozici salonek č. II( v budově B–myslivecký) !!!

SVATEBNÍ VÝZDOBA:
Rádi Vám zajistíme výzdobu svatební tabule. Na rozsah barev a použitých dekorací se vždy
dopředu domlouváme, aby bylo vše připraveno podle vašich představ. Cena za výzdobu se
pohybuje od 3.500,-Kč do 10.000,-Kč dle náročnosti.

SVATEBNÍ MENU:
Z naší strany vám můžeme nabídnout svatební oběd ve spolupráci s místní rodinnou
cateringovou společností VOJTAS, kde používáme lokální suroviny viz. různé MENU, RAUT –
studený teplý bufet viz cateringová společnost, nápojový balíček .
Menu I. – 470,-Kč/osoba..max pro 50-60lidí
(tradiční české menu – nejsou započteny nápoje a přípitek)
- Šunková rolka s křenem, domácí houstička
- Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
- Svíčková hovězí pečeně , s brusinkovým terčíkem, domácí houskový knedlík
Menu II. – 470,-Kč/osoba…max. pro 50-60 lidí
(tradiční české menu – nejsou započteny nápoje a přípitek)
- Játrová paštika s brusinkami, domácí houstička
- Kuřecí vývar s domácími nudlemi
- Selská bašta (uzená krkovice,vepřová pečeně, zelí, domácí houskový a bramborový knedlík)

Menu III. – 570,-Kč/osoba….max. pro 50-60lidí
(nejsou započteny nápoje a přípitek)
- Tatarák z uzeného lososa, domácí houstička
- Francouzská cibulačka se sýrovými krutonky a tymiánem
Krůtí/kuřecí roláda s prosciutto a špenátovým listem, šťouchaný brambor s cibulí.

Menu IV. – cena dle počtu hostů/ viz osobní domluva
Oběd formou rautu + večeře ( pro 100 lidí – 150 lidí)
Tato verze svatební hostiny je jednoduší než hostiny se servírovaným obědem viz.
např. nabídka studeného a teplého rautu.
-vepřové rautové řízečky
-kuřecí rautové řízečky
-guláš vepřový nebo hovězí
-grilování vepřové kýty
-teplá šunka
-grilované zeleninové špízy
-obložené mísy (sýrová, šunková, ovocná, zeleninová)
-selské prkénko
-těstovinový salát
-zelný salát
-kuskus
-žlutý meloun v parmské šunce
-domácí tlačenka
- pečivo
-nakládaná zelenina
-dresinky a omáčky
Nápojový balíČEK:
Dle dohody zajistíme pivo Primátor nebo Krakonoš, limo Primátor nebo Krakonoš -Limo Coca
cola, Vinea nebo Malina, pomerančový džus, jablečný džus, neperlivá a perlivá voda, 2 druhy
vína, 1 druh šumivého vína, SLIVOVICE, BECHEROVKA,RUM teplé nápoje.
V případě, že máte zajištěny vlastní nápoje a u nás poptáváte pouze servis, tak prosím
počítejte s tím, že tato služba vyjde na 5.000,-Kč/ svatební den.
Samozřejmě není problém, abyste si nápoje a obsluhu zajistili kompletně sami!!!

