JMÉNO A PŘÍJMENÍ: …………………………………………………………………………………………..
KONTAKT: ………………………………………………………………………………………………………....
DATUM: ………………………………………………
POČET OSOB: ………………………................
POČET DĚTÍ: ……………………………………….

KALKULACE:
pronájem
přípitek
oběd
odpolední raut
neomezené nápoje
personál
ubytování penzion
ubytování Orlí hnízdo
výzdoba
fotokoutek
obřadní místo
EXCLUSIVITA
CELKEM
ZÁLOHA ZAPLACENA HOTOVĚ DNE:
DOPLATEK ZAPLACEN HOTOVĚ DNE:
KOMPLETNÍ VYÚČTOVÁNÍ PO AKCI:

_________________________________________

_________________________________________

podpis: objednatel

podpis: Ivo Rödl; penzion ALWIN

SVATBY ROK 2020
1/ PRONÁJEM
 velký stan
 termín: pondělí až čtvrtek
 termín: pátek a sobota
kapacita 100 osob, kované židle a stoly (možnost kulatých stolů a lavic), stan je obložený dřevem,
skleněná okna, dlažba, osvětlení, venkovní kryté posezení, letní kuchyň, bar a parket, WC
obsluha do 24:00 hod dále dle domluvy
vybavení: stylový bar, vitríny na dorty a zákusky, výrobník ledu

 malý stan
 termín: pondělí až pátek
kapacita 40 osob, kované židle a stoly, venkovní kryté posezení, letní kuchyň
vybavení: bar, vitríny na dorty a zákusky, výrobník ledu

hudební ozvučení areálu, opalovací lehátka, postele z povozů, fotbal, lukostřelba, chůdy, pískoviště, petanque,
domeček z vrby, ohrada se zvířaty, možnost pyrotechniky na louce

2/ CATERING
 přípitek:
 Cinzano
 Bohemia sekt
 Prosecco
 Martiny
 přípitek bez alkoholu: druh ___________________________ osob _____________
 oběd: TŘÍCHODOVÉ MENU
předkrm:
 tataráček z lososa, rozpečený toast
 jemná paštika s drůbežích jatýrek s brusinkami, banketka
 individuální přání: __________________________________________________________________
polévka:
 hovězí vývar s játrovými knedlíčky, celestýnskými nudlemi a kořenovou zeleninou
 drůbeží krém s masem a zeleninou
 kuřecí vývar s masem a zeleninou a nudlemi
 individuální přání: __________________________________________________________________
hlavní jídlo:
 200 g svíčková na smetaně s brusinkami a karlovarským knedlíkem
 250 g špalek z vepřové panenky pečené v anglické slanině se smetanovo-hříbkovou omáčkou
a šťouchané brambory
 450 g konfitované kachní stehno, červené zelí, karlovarský knedlík
 individuální přání: __________________________________________________________________
 odpolední RAUT – GRILL
1) studené pohoštění: 150 g/1 osoba
 variace uzenin a klobás + hořčice, křen
 sýrové mísy doplněné o ořechy
 do růžova pečený roastbeef s křenovou majonézou
 tatarský biftek s topinkami
 uzený losos s koprovým dipem
2) saláty: 100 g/1 osoba
 variace čerstvé zeleniny s balkánským sýrem a olivami
 zelný salát coleslaw
 capresse
 individuální přání: _________________________________________________________________
3) teplé pohoštění: 150 g/ 1 osoba
 smažené kuřecí a vepřové řízečky
 pikantní hovězí guláš s domácím chlebem
 variace MEXICKÉ KUCHYNĚ: tacos, quesadilla, chilly con carne, nachos, salsy
 variace ITALSKÉ KUCHYNĚ:

4) grill station: 250 g/1 osoba maso + 100 g/1 osoba příloha
 variace steaků: vepřové, kuřecí, krůtí, ryba, sýr, špízy,
 tuňák na grilu
 klobásky
 hovězí hamburgery s cheddarem a slaninou
 pečená kýta (10 – 15 kg), krůta (13 – 20 kg)
 přílohy: grilovaná zelenina, pečené brambory, grilovací omáčky, měnický chléb, tmavé pečivo,
křen, hořčice
5) ovoce: 150 g/1 osoba
 výběr čerstvého ovoce (dle sezónní nabídky) s čokoládovou fontánou
6) individuální přání: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3/ NÁPOJE
 neomezené nápoje k odpolednímu rautu
pivo (Staropramen – 12o, 11o), malinovka, citronáda, pivo Radler, rozlévané víno,
domácí limonády, voda s citrónem, samoobslužná káva z automatu
 nápoje dle skutečné spotřeby
 welcome drink, značka: ____________________
4/ PERSONÁL
 svatba do 40 osob
kuchaři, pomocná síla, 2x obsluha
 svatba do 100 osob
kuchaři, pomocná síla, 3x obsluha
 svatba nad 100 osob
kuchaři, pomocná síla, 3x obsluha
v ceně je příprava před svatbou a úklid, obsluha do 24:00 hodin, kuchař dle individuální domluvy

5/ UBYTOVÁNÍ
 PENZION: počet osob …………………………….
 cena bez snídaně
 cena včetně snídaně podávané od 8:00 – 10:00
kapacita penzionu 30 osob
ubytování od 15:00 hod, vyklizení pokojů do 10:00 hod (jinak dle dohody dle aktuální situace)

 PENZION: obsazení kompletní kapacity
 cena bez snídaně
 cena včetně snídaně podávané od 8:00 – 10:00
kapacita penzionu 30 osob
ubytování od 15:00 hod, vyklizení pokojů do 10:00 hod (jinak dle dohody dle aktuální situace)

 ORLÍ HNÍZDO: počet osob …………………………….
Kapacita 15-20 osob, sociální zařízení, cena bez snídaně, vlastní karimatky
ubytování od 15:00 hod, vyklizení stanu do 10:00 hod (jinak dle dohody dle aktuální situace)

 stan
 pes

6/ VÝZDOBA
 Standard stoly hranaté (bez květinové výzdoby)
bílé ubrusy, juta, vázy, břízové nebo dubové koláče, lampičky, svíčky, truhla

 Kulaté stoly cívkové uvnitř velkého stanu (při zájmu o výměnu za hranaté)

7/ FOTOKOUTEK
kolovrat, toaletka, křeslo, staré jízdní kolo, balíky slámy, okenní rám, starý šicí stroj, povoz

8/ OBŘADNÍ MÍSTO
 louka
 altán
 les
 přípitek Bohemia Sekt: počet osob ___________
svatební brána, obřadní stůl, židle kované, židle z kina

 PRONÁJEM PROSTOR bez cateringu
velký stan, malý stan, kované stoly a židle, cívkové stoly s lavicemi, lednice, vitríny,
výrobník ledu, výčepní zařízení, přenosné výčepní zařízení, gril na velké maso, smoky fun, litinové tály

 PRONÁJEM PROSTOR bez cateringu
včetně ubytování v penzionu, bez snídaně (kapacita 30 osob)
velký stan, malý stan, kované stoly a židle, cívkové stoly s lavicemi, lednice, vitríny,
výrobník ledu, výčepní zařízení, přenosné výčepní zařízení, gril na velké maso, smoky fun, litinové tály

 EXCLUSIVNÍ PRONÁJEM PROSTOR
KOMPLETNÍ UZAVŘENÍ svatebního resortu a prostor penzionu PRO VEŘEJNOST:


svatební resort: velký stan, malý stan, kryté venkovní sezení, venkovní kuchyně, parket



prostor penzionu: restaurace penzionu, veranda, venkovní bar a venkovní posezení u penzionu

__________________________________________________________________________________________________
Zpřístupnění prostor pro zdobení od 7:00 hod ráno v den konání svatby. Ceny jsou orientační a mohou se lišit dle sezóny.
Platební podmínky:





záloha při závazném rezervování termínu 50 % předběžné kalkulace
doplatek 3 dny před konáním akce
závěrečné kompletní vyúčtování druhý den po akci
zálohy možné hradit na bankovní účet: 244 790 600 / 0300 (text pro příjemce: datum a jméno objednatele)

Provozní podmínky:






omezení hluku od 24 hodiny
vlastní alkohol není možný
při nepříznivém počasí zákaz vypouštění lampionů štěstí
pro servírování obědového menu používáme porcelán
pro servírování rautu používáme Green planet (ekologické jednorázové nádobí)

Storno poplatky:





3 měsíce před termínem: 0 Kč
1 měsíc před termínem: 30 % ze zálohy
1 týden před termínem: 50 % ze zálohy
3 dny před termínem: výše zálohy

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY







kočár, pan Vosáhlo, tel. 604 503 432
Elvis Presley revival, Milan Hroch, tel. 721 110 639
fotografické služby, Matěj Chládek, tel. 602 241, 866; Lucie tel. 607 580 200
natáčení dronem, Radek Sádler, tel. 725 285 007
Cvakmat (fotobedna): tel. 604 780 622
Svatební hudební doprovod – Elektrophonix: tel. 605 951 261

