
Menu pro akce a podmínky pro 
uspořádání pohoštění pro rok 2023 
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 pěti 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. Ve spodní části budovy se nachází 
snídaňový sál. Minimální počet osob, pro které se resort otevírá je 30 dospělých.

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 pronájem a připravení 
svatebního místa si účtujeme poplatek ve výši 5 000 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. 
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Výzdoba svatební tabule 
Svatební tabuli Vám připravíme. K dispozici budete mít také stoly určené pro dárky a kytice
či lednici na nealko. 

Podmínky pro uspořádání svatební 
hostiny  
Pro objednání akce (svatby nebo oslavy) vyplňte a odešlete formulář, který naleznete na 
www.novapolana.cz/objednavka-svatby/. Rezervace termínu nastává po zaplacení rezervačního 
poplatku ve výši 10 000 Kč. V případě zrušení akce (svatby, oslavy) je tento poplatek nevratný.
Po odeslání vyplněného objednávkového formuláře a zaplacení rezervačního poplatku dochází k 
blokaci vybraného termínu. Po uskutečnění akce (svatby, oslavy) bude tento poplatek odečten v 
konečném vyúčtování. V případe zrušení akce (svatby, oslavy) je tento poplatek nevratný. Záloha se 
vystavuje 6 měsíců před termínem akce dle plánovaného počtu hostů a to ve výši 1 400 Kč/os. 
Pronájem sálu do 24:00 hodiny je účtován dle ceníku viz níže. Po 24:00 hodině se účtuje poplatek za 
každou další započatou hodinu. 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 mohou hosté přijet do resortu od 11:00 hodin, Vaše hosty ubytujeme od 14:00 hodin. 
Druhý den je zapotřebí resort opustit do 10:00 hodin. 

Storno podmínky: 
Při zrušení akce v písemné podobě v době 170 - 90 dnů před termínem akce, je storno poplatek ve výši 
50 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke zrušení v době 89-0 dnů před termínem akce činí storno 
poplatek 100 % ze zaplacené zálohy. Rezervační poplatek 10 000 Kč je při stornu akce nevratný. 
V případě snížení počtu osob, v době kratší než 21 dnů přede dnem konáním akce, se při konečném 
vyúčtování vychází z původního počtu osob. 
Vyúčtovaní svatby se provádí do 5 dnů po svatbě, kompletní vyúčtování Vám zašleme na email spolu s 
fakturou. 

Pronájem sálu do 24 hod.
24:00 - 1:00 hod.
24:00 - 2:00 hod.
24:00 - 3:00 hod.

9 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
3 500 Kč

Alkohol: 
V den svatby si můžete zvolit buďto vlastní alkohol s poplatkem za korkovné, nebo využít naší nabídky 
alkoholických nápojů. Aktuální nápojový lístek či ceny za korkovné Vám rádi zašleme na požádání.  
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Ubytování 
Dvoulůžkový pokoj -1 300 Kč  
Čtyřlůžkový pokoj - 2 500 Kč  
Apartmán - 1 700 Kč  
Chatka - 2 200 Kč   
Finský domek - 5 000 Kč  
Využití přistýlky, postýlky - 450 Kč 

Svatební nabídka
Menu A 
Oběd   610 Kč/osoba, 470 Kč /dítě do 12 let, dítě do 2 let 0 Kč (bez jídla)
Prosecco 
Delikátní šunka s křenovou pěnou (7)
Svatební vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou a nudlemi (1,3,7,9)
Grilovaná vepřová kotleta, opékané brambory, omáčka (pepřová/smetanová
pepřová/domácí tatarka), zeleninová přízdoba (1,3,7,10)

Menu B
Oběd   630 Kč/osoba, 480 Kč/dítě do 12 let, dítě do 2 let 0 Kč (bez jídla)
Prosecco 
Salát s čokoládovou šalotkou a plísňovým sýrem (1,7)
Svatební vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou a nudlemi (1,3,7,9)
Medailonky z vepřové panenky, bramborovo-hráškové pyré, brusinková omáčka (7)

Menu C
Oběd   610 Kč/osoba, 470 Kč/dítě do 12 let, dítě do 2 let 0 Kč (bez jídla)
Prosecco 
Lilková roládka plněná sýrovo-česnekovou směsí (7)
Svatební vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou a nudlemi (1,3,7,9)
Pravé italské rizoto, kuřecí prsíčko sous-vide (7, 9, 12)

Menu D
Oběd   630 Kč/osoba, 480 Kč/dítě do 12 let, dítě do 2 let 0 Kč (bez jídla)
Prosecco 
Tortilla plněná uzeným lososem (1,3,4,10)
Svatební vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou a nudlemi (1,3,7,9)
Roláda z kuřecího stehýnka plněná francouzskou paštikou, domácí bageta/brambůrky (1,3,9)
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Menu E
Oběd   590 Kč/osoba, 460 Kč/dítě do 12 let, dítě do 2 let 0 Kč (bez jídla)
Prosecco 
Paštika ala šéf s pečivem 
Svatební vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou a nudlemi (1,3,7,9)
Selská vepřová roláda, šťouchané brambůrky (7)

Rauty
Základní položky rautů:

Řecký salát
Listový salát
Pečené sedlácké brambory
Plátky domácích masových rolád v kombinaci s uzeninami (1,7,10)
Plátky domácích sýrových rolád v kombinaci se sýry (3,7)
BBQ křidýlka (1,12)
Hovězí tatarák s topinkami (1,3,10)
Vepřové a kuřecí řízečky (1,7)
Hovězí guláš (1,9)
Mix kanapek (1,4,7,10)
Pečivo

Raut A
1 150 Kč/osoba, 640 Kč/dítě do 12 let, dítě do 2 let 0 Kč (bez jídla)
Základní položky rautu 
Salát coleslaw (7,12)
Originální mleté maso na špejli (1,3)
Panenka v listovém těstě (1,3,6,7)

Raut B
1 150 Kč/osoba, 640 Kč/dítě do 12 let, dítě do 2 let 0 Kč (bez jídla)
Základní položky rautu 
Salát šéfkuchaře (bramborový s kostičkami šunky) (3,7,9,12)
Exotický koláč s mletým masem (vege varianta se sýrem) (1,3,7,9,10)
Cibulové kroužky, domácí tortillové chipsy s variací dipů (1,3,7,10,12)
Nakládané vepřové koleno (10,12) 
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Raut C
1 250 Kč/osoba, 680 Kč/dítě do 12 let, dítě do 2 let 0 Kč (bez jídla)
Základní položky rautu
Tradiční bramborový salát (3,7,12)
Zelená palačinka plněná sýrem a kuřecím masem (1,3,7)
Stroganoff s barevnou rýží (vepřové nudličky v pikantní omáčce) (1,9,10,12)
Štrůdl se žampiony, sýrem a cibulkou (1,3, 7,12)
Vajíčka plněná lahodným krémem a uzeným lososem (3,4,7)

*Alkohol
Ceny vína a tvrdého alkoholu naleznete v nápojovém lístku. 
*(minimální odběr alkoholu ve výší 15 000,-) 
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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 

ALDA INVEST s.r.o. 
IČ: 26858592
DIČ: CZ26858592 
+ 420 777 488 707
+ 420 777 488 708


