Menu pro akce a podmínky pro
uspořádání pohoštění pro rok 2020
Svatby v Resortu Nová Polana v Dolní Lomné

Hledáte vhodné místo pro jeden z nejdůležitějších dnů Vašeho života?
Svatba je jedinečná a nezapomenutelná událost v životě každého z nás. Resort Nová
Polana Vám nabízí vše, co pro oslavu vstupu do společného života potřebujete. Společně s
našimi partnery jsme připraveni udělat z této události den, na který budete vzpomínat až do
konce života. Rádi Vám pomůžeme s organizací celé oslavy.
Resort Nová Polana je situován uprostřed krásné beskydské přírody s romantickým
výhledem na moravskoslezské Beskydy. Součástí areálu je hlavní budova s recepcí nabízející
příjemné ubytování v osmi pokojích a čtyřech apartmánech s vlastním sociálním zařízením.
Dále nabízíme možnost ubytování v pěti chatkách s kapacitou do šesti osob nebo v nově
zrekonstruovaném finském domku až pro 10 osob. Celková ubytovací kapacita resortu je 70
osob. K pořádání svatební hostiny doporučujeme obzvlášť stylovou restauraci s přístupem na
terasu s jedinečným výhledem. Nově u nás můžete využít také krásnou spodní restauraci,
vhodnou k pořádaní menších společenských akcí s kapacitou do 50 osob.
Kromě civilního obřadu nabízíme také možnost obřadu církevního na louce či terase
pod modřínem. Naše bohaté zkušenosti s pořádáním svatebních hostin Vám dávají záruku na
excelentně zorganizovaný servis a výborný kulinářský zážitek.

Svatební obřad
Samotný obřad Vám rádi připravíme na venkovní terase či louce s okouzlujícím
výhledem do údolí. Vaše společné „ANO“ zpečetí pan starosta Jablunkova. V této souvislosti
je nutné nahlásit se na Obecním úřadě v Jablunkově a zjistit, zda se ve Vámi vybraném termínu
oddává. Za uspořádání svatebního obřadu si účtujeme poplatek ve výši 3000 Kč (nezahrnuje
poplatek obecnímu úřadu).

Prostory a svatební tabule
Svatební hostinu Vám rádi uspořádáme ve stylové restauraci (do 70 hostů). Pokud si
budete přát, můžete u nás využít také krásnou, kamenem vykládanou spodní restauraci,
vhodnou k pořádaní menších společenských akcí až pro 50 hostů. Jak na venkovní terase, tak
i v restauraci Vám připravíme dostatek místa k tanci.

Výzdoba svatební tabule
V případě zájmu pro Vás výzdobu svatební tabule velmi rádi zařídíme. Cena se stanoví
individuálně na základě nároků a rozsahu Vámi zvolené výzdoby. V čele tabule je vždy dostatek
místa pro dorty a vázu na svatební kytici. K dispozici budete mít také stoly určené pro dárky a
kytice či lednici na nealko.

Podmínky pro uspořádání svatební
hostiny
Při závazné rezervaci je splatná první záloha 3 000 Kč, která slouží jako blokace termínu
a v případě zrušeni svatby je nevratná. Po skončení akce je tato záloha zahrnuta do konečného
vyúčtování jako částečná platba (tzn. ponížena o již uhrazenou zálohu 3 000). Dva měsíce před
svatbou se skládá druhá záloha ve výši 500 Kč/osobu. Pronájem sálu do 24:00 hodiny je
účtován dle ceníku viz níže. Po 24:00 hodině se účtuje poplatek za každou další započatou
hodinu viz ceník níže. Sál Vám bude k dispozici do 03:00 hod. rána. V případě potřeby
nadstandardního úklidu po skončení akce, Vám bude účtován poplatek.
Ve svatební den je možné do resortu přijet od 11:00 hodin, Vaše hosty ubytujeme od
14:00 hodin. Druhý den je zapotřebí resort opustit do 10:00 hodin.
Storno podmínky:
– 30 dní před konáním akce 50 % z druhé zaplacené zálohy,
– 21 dní a méně před konáním akce 100 % z druhé zaplacené zálohy.

Vyúčtovaní svatby se provádí do 3 dnů po svatbě, kompletní vyúčtování Vám zašleme na email
spolu s fakturou.
Pronájem sálu:
50 – 70 osob 5 000 Kč
35 – 50 osob 7 000 Kč
0 – 35 osob 8 000 Kč
Po 24:00 hodině se účtuje poplatek za další hodiny:
24:00 - 01:00 – 500Kč
01:00 - 02:00 – 1 000Kč
02:00 - 03:00 – 1 500Kč
Korkovné: (v případě zájmu o svůj vlastní alkohol a víno)
50 – 70 osob 14 000 Kč
35 – 50 osob 10 000 Kč
0 – 35 osob 7 000 Kč

Svatební nabídka A

Novomanželské apartmá pro novomanželé ZDARMA.
Penzion 550 Kč/osoba včetně snídaně
Chatka 2000 Kč/chatka včetně snídaně
Finský domek 3000 Kč/noc včetně snídaně

Oběd 400 Kč/osoba, 285 Kč/dítě do 12 let
Cinzano bianco/dry
Domácí paštika se salátkem, konfitovaná cibulka - 7, 8, 12
Svatební vývar - 9
Hovězí svíčková, variace knedlíků - 1, 3, 7, 9, 10,

Raut 800 Kč/osoba, 410 Kč/dítě do 12 let
Salátový bar s doplňky - 7, 10, 12
Kuskus salát s grilovanou zeleninou
Italský těstovinový salát s grilovaným kuřecím masem - 3, 7, 10
Selekce sýrů - 5, 7, 8, 12
Mísa krájeného ovoce - 3, 10, 12
Hovězí tatarák - 3, 10, 12
Kuřecí řízečky - 1, 3
Vepřové medvědí tlapky - 10
Vepřová kýta, doplňky, pečivo
BBQ křidýlka - 10, 12
Drůbeží ohnivé maso, placky - 10
Noční guláš z kližky - 12

Nápoje
Variace džusů
Džbánky s vodou, citrón, máta
Coca-Cola
Káva a pivo dle aktuálního ceníku.

1L/85 Kč
1L/38 Kč
2L/100 Kč

Alkohol
Vína sudová dle aktuální nabídky
1L/150 Kč
Cena tvrdého alkoholu se stanoví na základě Vámi zvoleného výběru

Svatební nabídka B
Novomanželské apartmá pro novomanželé ZDARMA.
Penzion 550 Kč/osoba včetně snídaně
Chatka 2000 Kč/chatka včetně snídaně
Finský domek 3000 Kč/noc včetně snídaně

Oběd 490 Kč/osoba, 325 Kč/dítě do 12 let
Prosecco
Kachní terinka s brusinkami a cibulovým chutney - 9
Svatební vývar - 9
Pečená panenka, plněné kuřecí prso, rokforovo bylinná omáčka, gratinované brambory,
grilovaná zelenina - 7, 9

Raut 1050 Kč/osoba, 550 Kč/dítě do 12 let
Salátový bar s listovým salátem a doplňky - 7, 10, 12
Kuskus salát s grilovanou zeleninou
Hovězí tatarák - 3, 10, 12
Selekce národních a mezinárodních sýrů - 5, 7, 8, 12
Selské prkno – výběr uzenin
Cizrnový salát
Uzený losos - 4
Kuřecí křidýlka - 10, 12
Vepřové špízy
Vepřová rojberka - 10
Uzená kýta/sele, doplňky
Krájený hovězí roast beef - 10
Lososové šátečky se špenátem - 1, 3, 4, 11
Smažené filé z aljašské tresky - 1, 3, 4
Grilované BBQ kuřecí špalíky - 10, 12
Hovězí Stroganoff s rýži - 12

Nápoje
Variace džusů
Džbánky s vodou, citrón, máta
Coca-Cola
Káva a pivo dle aktuálního ceníku.

1L/85 Kč
1L/38 Kč
2L/100 Kč

Alkohol
Vína sudová dle aktuální nabídky
1L/150 Kč
Cena tvrdého alkoholu se stanoví na základě Vámi zvoleného výběru

Svatební nabídka C
Novomanželské apartmá pro novomanželé ZDARMA.
Penzion 550 Kč/osoba včetně snídaně
Chatka 2000 Kč/chatka včetně snídaně
Finský domek 3000 Kč/noc včetně snídaně

Oběd 450 Kč/osoba, 315 Kč/dítě do 12 let
Prosecco
Tataráček z lososa, salátek - 3, 4, 10
Svatební vývar - 9
Pečená vysoká krkovice, šťouchané brambory s jarní cibulkou, omáčka ze zeleného pepře,
lehký zelný salát

Raut 970 Kč/osoba, 520 Kč/dítě do 12 let
Salátový bar - 7, 10, 12
Mix zelných salátů
Vesnický salát - 10
Smažené žampiony s jarní kapustičkou na másle - 1, 3, 7
Telecí tatarák s opékaným toustovým chlebem - 1, 3, 10
Selekce národních a mezinárodních sýrů - 5, 7, 8, 12
Buřty na černém pivu s celozrnnou bagetkou - 1, 10, 12
Mísa krájeného ovoce
Přes noc tažená vepřová kýta na medu
Grilované kolínka s hořčicí a křenem - 10, 12
Smažené treska s jemnou omáčkou - 4
Mix smažených kuřecích a vepřových řízečků - 1, 3
Pečené sedlácké brambory
Grilované BBQ špalíčky s kukuřičnými klasy na másle - 1, 10, 12
Maďarský gulášek z vepřového masa - 1, 10, 12

Nápoje
Variace džusů
Džbánky s vodou, citrón, máta
Coca-Cola
Káva a pivo dle aktuálního ceníku

1L/85 Kč
1L/38 Kč
2L/100 Kč

Alkohol
Vína sudová dle aktuální nabídky
1L/150 Kč
Cena tvrdého alkoholu se stanoví na základě Vámi zvoleného výběru.

Jídla v naší nabídce mohou obsahovat
tyto alergeny
1.

Obiloviny obsahující lepek
(pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy)
a výrobky z nich

2.

Korýši a výrobky nich

3.

Vejce a výrobky z nich

4.

Ryby a výrobky z nich

5.

Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich

6.

Sójové boby a výrobky z nich

7.

Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)

8.

Skořápkové plody
(mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para
ořechy, pistácie, makadamie) a výrobky z nich

9.

Celer a výrobky z něj

10.

Hořčice a výrobky z ní

11.

Sezamová semena a výrobky z nich

12.

Oxid siřičitý a siřičitany

13.

Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14.

Měkkýši a výrobky z nich

Informace o výskytu konkrétních alergenů
v pokrmu žádejte u obsluhy.
Informace o konkrétních alergenních látkách obsažených v jednotlivých pokrmech mohou být
sděleny dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění
pozdějších předpisů (§ 9a) pouze slovně.
Resort Nová Polana
Dolní Lomná 126
739 91
info@novapolana.cz
www.novapolana.cz
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